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§ 23 Dnr 2021/00124  

Rapport av intern kontroll 2020 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 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 

 

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. 
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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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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.   

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 
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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. 

  

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. 
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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 %) 

 

 

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. Personal som inte är fast anställd ska dessutom 

förnya sitt registerutdrag efter ett år. Risken med att registerutdrag saknas, är 

att det kan leda 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 giltigt registerutdrag i personalsystemet. I de flesta 
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fall gällde det visstidsanställd personal som inte hade förnyat sitt 

registerutdrag efter ett år. 

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 

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          

          

  

 

Paragrafen skickas till  
Controller            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 
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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 %) 

 

 

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 
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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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§ 24 Dnr 2021/00183  

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg från 
Ljuva Omsorg i Skaraborg AB 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden avvisar ansökan om bidrag för 

pedagogisk omsorg från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB med hänvisning 

till 39 § förvaltningslagen (2017:900).          

Bakgrund 

Ljuva Omsorg i Skaraborg AB ansökte i september 2020 om rätt till bidrag 

för pedagogisk omsorg i Falköpings kommun (Dnr BUN 2020/1133). Då 

nämnden ansåg att ansökan var ofullständig och inte motsvarade de 

uppställda kraven för bidrag, avslogs ansökan vid nämndens sammanträde 

den 8 december 2020. Beslutet överklagades av Ljuva Omsorg AB den 29 

december 2020. Nämnden avsåg inte att ändra sitt beslut och överklagan 

skickades därmed den 8 januari 2021 vidare till förvaltningsrätten för 

avgörande. Ljuva Omsorg har därefter till förvaltningsrätten kompletterat sin 

ansökan. Dock har nämnden den 8 februari 2021 yttrat sig till 

förvaltningsrätten och meddelat att de kompletteringar som hade gjorts inte 

föranleder något nytt beslut. Målet med förvaltningsrättens dnr 125-21, 

ligger därmed fortfarande hos förvaltningsrätten för avgörande. 

En ny ansökan från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB om rätt till bidrag för 

pedagogisk omsorg inkom därefter till barn- och utbildningsnämnden den 12 

februari 2021.  

Förvaltningens bedömning 

Efter att förvaltningen gått igenom den nya ansökan, konstateras att den inte 

innehåller några nya sådana omständigheter som motiverar ett ändrat beslut. 

Det är samma huvudman som ansöker och till den allra största delen en 

likalydande ansökan, med samma upplägg.  

§ 39 förvaltningslagen (2017:900): 

Ett beslut som har överklagats får ändras av den myndighet som har 

meddelat det som första instans enbart i sådana fall som avses i 38 § och 

bara om överklagandet och övriga handlingar i ärendet ännu inte har 

överlämnats till den högre instans som ska pröva överklagandet. 

Med hänvisning till 39 § förvaltningslagen (2017:900) avvisar barn- och 

utbildningsnämnden den nya ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk 

omsorg som inkommit från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB 
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Komplettering till ansökan från Ljuva Omsorg AB  
     

  

 

Paragrafen skickas till  
Ljuva Omsorg i Skaraborg AB 

            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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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 Barn- och utbildningsnämnden 

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg från 
Ljuva Omsorg i Skaraborg AB 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden avvisar ansökan om bidrag för pedagogisk 

omsorg från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB med hänvisning till 39 § 

förvaltningslagen (2017:900)            

Bakgrund 

Ljuva Omsorg i Skaraborg AB ansökte i september 2020 om rätt till bidrag 

för pedagogisk omsorg i Falköpings kommun (Dnr BUN 2020/1133). Då 

nämnden ansåg att ansökan var ofullständig och inte motsvarade de 

uppställda kraven för bidrag, avslogs ansökan vid nämndens sammanträde 

den 8 december 2020. Beslutet överklagades av Ljuva Omsorg AB den 29 

december 2020. Nämnden avsåg inte att ändra sitt beslut och överklagan 

skickades därmed den 8 januari 2021 vidare till förvaltningsrätten för 

avgörande. Ljuva Omsorg har därefter till förvaltningsrätten kompletterat sin 

ansökan. Dock har nämnden den 8 februari 2021 yttrat sig till 

förvaltningsrätten och meddelat att de kompletteringar som hade gjorts inte 

föranleder något nytt beslut. Målet med förvaltningsrättens dnr 125-21, 

ligger därmed fortfarande hos förvaltningsrätten för avgörande. 

En ny ansökan från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB om rätt till bidrag för 

pedagogisk omsorg inkom därefter till barn- och utbildningsnämnden den 12 

februari 2021.  

Förvaltningens bedömning 

Efter att förvaltningen gått igenom den nya ansökan, konstateras att den inte 

innehåller några nya sådana omständigheter som motiverar ett ändrat beslut. 

Det är samma huvudman som ansöker och till den allra största delen en 

likalydande ansökan, med samma upplägg.  

§ 39 förvaltningslagen (2017:900): 

Ett beslut som har överklagats får ändras av den myndighet som har 

meddelat det som första instans enbart i sådana fall som avses i 38 § och 

bara om överklagandet och övriga handlingar i ärendet ännu inte har 

överlämnats till den högre instans som ska pröva överklagandet. 
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Med hänvisning till 39 § förvaltningslagen (2017:900) avvisar barn- och 

utbildningsnämnden den nya ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk 

omsorg som inkommit från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB. 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Ljuva Omsorg i Skaraborg AB 

Komplettering till ansökan från Ljuva Omsorg AB  
     

Beslutet ska skickas till 

Ljuva Omsorg i Skaraborg AB 

 

 

Ann Johansson   Caroline Lindgren 

Verksamhetschef förskola   Controller 
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§ 25 Dnr 2021/00196  

Gallring av pappersoriginal efter inskanning för en 
digital ärendehantering för barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämndens allmänna handlingar i pappersform, som skannats in och 

diarieförts, får gallras efter kontroll av att den skannade versionen är 

likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingen 

inte längre behöver sparas av annan anledning. 

2 Beslutet gäller handlingar från och med den 1 januari 2021.  

3 Förvaltningen får i uppdrag att under 2021 revidera barn- och 

utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan så den överensstämmer 

med detta beslut.            

Bakgrund 

Under de senaste åren har barn- och utbildningsnämnden skannat 

pappershandlingar för att hantera dem digitalt, samtidigt som digitala 

handlingar skrivits ut till pappersakterna. Dubbelarbetet med att hantera både 

digitala och analoga versioner av samma dokument är ineffektivt. Med 

digital ärendehantering frigörs arbetstid för medarbetare och behovet av 

fysiska arkivlokaler minskar. En annan nyttoeffekt är minskad förbrukning 

av papper, aktomslag, arkivkartonger och toner, vilket i sin tur leder till en 

minskad belastning på miljön. 

Det pågår ett arbete med en ny strategi för digitalisering inom Falköpings 

kommun. Strategin ska fastställas under 2021 av kommunfullmäktige. 

Målsättningen är en ökad digitalisering och uppdraget till nämnderna 

kommer att vara att, där det är möjligt och relevant samt leder till en ökad 

effektivitet, anpassa sina processer till ett digitalt arbetssätt.  

Om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, krävs gallringsbeslut för 

att få gallra allmänna handlingar. 

Gallring får enligt 3 § arkivlagen (199:782) endast ske under förutsättning att 

allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna 

värde för rättskipning, förvaltning och forskning. För att kunna gallra 

pappersoriginalet och endast bevara det skannade exemplaret krävs att det 

framställs på ett sätt som säkerställer ett elektroniskt bevarade. Kravet 

uppfylls genom att myndigheten skannar till ett format som är godkänt för 

slutarkivering.  

Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar 

eller uppgifter i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut. Som 
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gallring räknas även åtgärder som utförs med handlingarna och som ger 

upphov till  

 Förlust av betydelsebärande data (informationsförlust), förlust av möjliga 

sammanställningar, 

 Förlust av sökmöjligheter, eller 

 Förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas äkthet och 

ursprunglighet. 

Exempel på handlingar som ska bevaras i papper och registreras: 

 Justerade protokoll 

 Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 

 Handlingar som behövs för bevisvärde 

 Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra 

egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som bild. 

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen förslår att barn- och utbildningsnämnden 

beslutar att allmänna handlingar som har skannats och diarieförts får gallras.  

           

  

 

            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

Sonja Neuman Hall   Nämndsekreterare   5351   sonja.neumanhall@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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 Barn- och utbildningsnämnden 

Gallring av pappersoriginal efter inskanning för en 
digital ärendehantering för barn- och 
utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

1 Nämndens allmänna handlingar i pappersform, som skannats in och 

diarieförts, får gallras efter kontroll av att den skannade versionen är 

likalydande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingen 

inte längre behöver sparas av annan anledning. 

2 Beslutet gäller från och med den 1 januari 2021.  

3 Förvaltningen får i uppdrag att under 2021 revidera barn- och 

utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan så den överensstämmer 

med detta beslut.        

Bakgrund 

Under de senaste åren har barn- och utbildningsnämnden skannat 

pappershandlingar för att hantera dem digitalt, samtidigt som digitala 

handlingar skrivits ut till pappersakterna. Dubbelarbetet med att hantera både 

digitala och analoga versioner av samma dokument är ineffektivt. Med 

digital ärendehantering frigörs arbetstid för medarbetare och behovet av 

fysiska arkivlokaler minskar. En annan nyttoeffekt är minskad förbrukning 

av papper, aktomslag, arkivkartonger och toner, vilket i sin tur leder till en 

minskad belastning på miljön. 

Det pågår ett arbete med en ny strategi för digitalisering inom Falköpings 

kommun. Strategin ska fastställas under 2021 av kommunfullmäktige. 

Målsättningen är en ökad digitalisering och uppdraget till nämnderna 

kommer att vara att, där det är möjligt och relevant samt leder till en ökad 

effektivitet, anpassa sina processer till ett digitalt arbetssätt.  

Om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, krävs gallringsbeslut för 

att få gallra allmänna handlingar. 

Gallring får enligt 3 § arkivlagen (199+:782) endast ske under förutsättning 

att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms 

sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. För att kunna gallra 
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pappersoriginalet och endast bevara det skannade exemplaret krävs att det 

framställs på ett sätt som säkerställer ett elektroniskt bevarade. Kravet 

uppfylls genom att myndigheten skannar till ett format som är godkänt för 

slutarkivering.  

Gallring innebär avsiktlig och planmässig förstöring av allmänna handlingar 

eller uppgifter i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut. Som 

gallring räknas även åtgärder som utförs med handlingarna och som ger 

upphov till  

 Förlust av betydelsebärande data (informationsförlust), förlust av möjliga 

sammanställningar, 

 Förlust av sökmöjligheter, eller 

 Förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas äkthet och 

ursprunglighet. 

Exempel på handlingar som ska bevaras i papper och registreras: 

 Justerade protokoll 

 Handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 

 Handlingar som behövs för bevisvärde 

 Handlingar som på grund av format, gråskala, färg eller andra 

egenskaper inte tillfredsställande kan bevaras enbart som bild. 

Förvaltningens bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen förslår att barn- och utbildningsnämnden 

beslutar att allmänna handlingar som har skannats och diarieförts får gallras.  

      

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 
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§ 26 Dnr 2021/00123  

Ansökningar till kommunstyrelsen om strategiska 
utvecklingsmedel 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden avslår ansökan om strategiska utvecklingsmedel gällande 

”Skattkistan”.           

Bakgrund 

Ansökan om strategiska utvecklingsmedel gällande ”Skattkistan” – ett 

barnkulturprojekt med fokus på drama” har inkommit till barn- och 

utbildningsnämnden den 1 mars 2021. I ansökan beskrivs en satsning på 

drama, sång och musik för förskolebarn 0-6 år. Målsättningen är att bredda 

och fördjupa kulturutbudet och att fler barn ska få tillgång till drama på lika 

villkor. Genom uppsökande verksamhet vill man inspirera och väcka lust till 

att skapa och på sikt bidra till en socialt hållbar utveckling. 

Kostnaden för projektet beräknas till cirka 750 000 kronor för 2021, vilket 

inkluderar projektanställning för två pedagoger, resor och material med 

mera. Av ansökan framgår också att man tänker sig en fortsättning av 

projektet även under 2022. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att den verksamhet som beskrivs stämmer väl 

överens med målen i förskolans läroplan. Dock befaras att projektet inte 

kommer att vara möjligt att genomföra under så kort tid som under 2021.  

Det framgår också av ansökan att man tänker sig även en förlängning under 

2022. Risken är att projektet medför kostnader på sikt som inte kan 

finansieras inom nämndens budget. Inom barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde finns Kulturskolan som numera har utökat sitt utbud och 

sina målgrupper. I Kulturskolan finns redan dramaverksamhet och man 

vänder sig också till barn i förskoleålder. Den verksamhet som beskrivs i 

projektansökan borde kunna genomföras i samarbete med Kulturskolan. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strategiska utvecklingsmedel ”Skattkistan” – ett 

barnkulturprojekt med fokus på drama.            

  

Paragrafen skickas till  
Mathilda Eklund och Marita Sonestedt            
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Ansökningar till kommunstyrelsen om strategiska 
utvecklingsmedel 

Förslag till beslut 

1 Nämnden avslår ansökan om strategiska utvecklingsmedel gällande 

”Skattkistan”.       

Bakgrund 

Ansökan om strategiska utvecklingsmedel gällande ”Skattkistan” – ett 

barnkulturprojekt med fokus på drama” har inkommit till barn- och 

utbildningsnämnden den 1 mars 2021. I ansökan beskrivs en satsning på 

drama, sång och musik för förskolebarn 0-6 år. Målsättningen är att bredda 

och fördjupa kulturutbudet och att fler barn ska få tillgång till drama på lika 

villkor. Genom uppsökande verksamhet vill man inspirera och väcka lust till 

att skapa och på sikt bidra till en socialt hållbar utveckling. 

Kostnaden för projektet beräknas till cirka 750 000 kronor för 2021, vilket 

inkluderar projektanställning för två pedagoger, resor och material med 

mera. Av ansökan framgår också att man tänker sig en fortsättning av 

projektet även under 2022. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att den verksamhet som beskrivs stämmer väl 

överens med målen i förskolans läroplan. Dock befaras att projektet inte 

kommer att vara möjligt att genomföra under så kort tid som under 2021.  

Det framgår också av ansökan att man tänker sig även en förlängning under 

2022. Risken är att projektet medför kostnader på sikt som inte kan 

finansieras inom nämndens budget. Inom barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde finns Kulturskolan som numera har utökat sitt utbud och 

sina målgrupper. I Kulturskolan finns redan dramaverksamhet och man 

vänder sig också till barn i förskoleålder. Den verksamhet som beskrivs i 

projektansökan borde kunna genomföras i samarbete med Kulturskolan. 
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Beslutsunderlag 
Ansökan om strategiska utvecklingsmedel ”Skattkistan” – ett 

barnkulturprojekt med fokus på drama.       

Beslutet ska skickas till 

Mathilda Eklund 

Marita Sonestedt 
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§ 27 Dnr 2021/00222  

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns 
och ungas hälsa 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

ställa sig bakom överenskommelsen om samverkan för barns och ungas 

hälsa.            

Bakgrund 

Samverkan om barns och ungas hälsa har tidigare reglerats i två olika 

överenskommelser, Västbus riktlinjer och överenskommelse om trygg och 

säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Dessa två 

uppdrag har nu slagits ihop till ett enda dokument – Överenskommelse om 

samverkan för barns och ungas hälsa. 

Överenskommelsen ska säkerställa barns och ungas rätt till samordnade 

insatser och innebär att behov av stöd, vård och behandling av för barn och 

unga ska fångas upp och tillgodoses i ett tidigt skede. Den ska skapa en 

tydlig struktur för samverkan på alla nivåer så att inga barn eller ungdomar 

ska ”falla mellan stolarna” och säkerställa barns och ungas rätt till 

delaktighet. 

I november 2020 ställde sig Västkoms styrelse bakom överenskommelsen 

och rekommenderade att också kommunerna i Västra Götaland ställer sig 

bakom överenskommelsen. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att Falköpings kommun bör ställa sig 

bakom överenskommelsen, då den utgör ett viktigt stöd för samverkan 

mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen för barns och ungas 

hälsa.   

Beslutsunderlag 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa 

Protokollsutdrag § 116/220 Skaraborgs kommunalförbund 

Remissbrev från kommunstyrelsen            

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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1 Utgångspunkter 
1.1 Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s 

barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina 

behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då 

många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade 

i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte 

heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre 

fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 

 

2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att 

domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och 

ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets 

rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. 
 

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus 

riktlinjer. 

 

I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  

 
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och 

sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner 
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet. 

 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

 
1.2 Syfte och mål 
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter.  

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. 
 
Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle 
att påverka stöd- och vårdinsatserna. 
 

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård 
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen 
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.  

 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.   

 

1.4 Målgrupp 
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna 
enligt lag och anvisningar för målgruppen.  

 

1.5 Omfattning och avgränsning 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och 
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i 
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet 
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård. 

 
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommun-
region) och inte intern organisering och ansvarsfördelning. 
 
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna 
överenskommelse. 
 
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad 
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan 
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring 
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund). 
 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt 
relevanta för denna överenskommelse. 

 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavtalet%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202017-2020%20Utskriftsv%C3%A4nlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
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med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.  

 

 

1.6 Giltighetstid 
2021-01-01 – 2023-12-31. 

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

 

Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra 
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.   

 

2 Ansvar för samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s 

hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa 

avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse. 

 
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla 

sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar 

varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos 

barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga 

framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar. 

 
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 

tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola 

och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i 

skolgången och en bättre skolförankring.  
 

En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som 

ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden.  

 

2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska 

samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i 

behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla 

nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta 

omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-1-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-13.pdf
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2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan  
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå. 
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott 
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant 
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och 
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.  

 

Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 

 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På 
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter 
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska 
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn 
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och 
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den 
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och 
unga, i de fall det behövs. 

 
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina 
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare 
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av 
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering 
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete 
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. 
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och 
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats. 

 

➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på 
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och 
unga. 

➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och 

sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP 

➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt 
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
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verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

➢ I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som 
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den 
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det 
primärvården som kallas till mötet.   

➢ Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen 
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov 

➢ Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om 
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem, 
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med. 

➢ SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter 
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro. 

➢ Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av 
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte 
upprättas.   

 
Av SIP ska framgå 

• Vilka behov den barnet/den unge har 

• Vilka insatser som ska genomföras 

• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå 

• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv  

• Vem som har huvudansvar för planen 

• När planen ska följas upp  
 

Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3). 
 
2.2.3 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) 
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. 
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan 
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 

 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras. 
 
2.2.4 Sekretess och samtycke 

Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka 
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad 
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka. 

 
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är 
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga 
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och 
socialtjänstinsatser. 
 
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens 
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för 
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en 
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de 
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.  
 

Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 

 

Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande 
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så 
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL. 

 

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade 
utanför det egna hemmet 

Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för 
barnet/den unge blir så bra som möjligt. 

 
3.1 Samordningsansvar 

Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens 
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20fÃ¶r%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som 
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och 

åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.  
 

I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP 
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIP-
möte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock 
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga 
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och 
droger och spel om pengar. 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen. 

 
3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga. 

 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.3 Inför placering 

 
3.3.1 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer. 

 
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barns-behov-i-centrum/
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten. 

 

 3.3.2 Konsultation 

I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4). 

 
➢ Rutin för konsultation och utlåtande 

BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden. 

 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

• Konsultation BVC, elevhälsa 

• Konsultation tandvården 

• Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens 
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- 
respektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds- 
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

• Utlåtande från hälso- och sjukvården 

• Utlåtande från tandvården 

 
 

3.4  I samband med placering 

 
3.4.1 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 

 

Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare). 

 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas. 

 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas. 

 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-barnets-vardkontakter.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
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för informationsöverföring genomföras. 
 

3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag 
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten. 

 
➢ Rutin för läkarundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.  

 
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa 
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och 
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter 
placeringen på den nya orten. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 

 
➢ Rutin för hälsoundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans 
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande). 

 
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, 
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att 
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för 
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om 
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen  
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna. 
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd 
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella 
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om 
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral 
mm). 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
file:///C:/Users/eriad4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1J2QFW6B/6.%09https:/www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
file:///C:/Users/eriad4/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1J2QFW6B/6.%09https:/www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2019-9-6291.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-halso-och-sjukvard-halsoundersokning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
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Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga. 

 
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas. 

 
3.4.4 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten. 

 
3.4.5 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS- 

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland, 

alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som 

koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.  

 
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället 
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en 
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet 
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller 
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid 
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård 
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och 
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.  

 
3.4.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp 
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.  

 

3.5  I samband med avslut av placering 
 

3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny 

SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De 

riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas. 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i 

särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader. 

 
4 Genomförande 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt. 

 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara 

tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås. 

 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi. 

 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som 
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional 
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra 
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 

 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 

 
 

4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om 
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de 
delregionala vårdsamverkansområdena. 

 
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm.  

 

4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/avvikelsehantering/
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 

 

5  Gemensamma utvecklingsområden 
 
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s 

vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att 

använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även 

skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård 

och kommuner i Västra Götaland. 

➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka 

samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på 

delregional/regional nivå. 

➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.  

➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten 

skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.  
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns 
och ungas hälsa 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen remitterar ärendet om överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns 

och ungas hälsa till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.      

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 10 februari 

2021, § 17. 

Bakgrund 

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund har beslutat att 

rekommendera kommunerna att besluta om Samverkan för barns- och ungas 

hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen, enligt förslag från VästKom:s styrelse. 

Inför kommunstyrelsens beslut önskar kommunledningsförvaltningen barn- 

och utbildningsnämndens ställningstagande. 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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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 Barn- och utbildningsnämnden 

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen avseende 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen om samverkan för barns 
och ungas hälsa 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

ställa sig bakom överenskommelsen om samverkan för barns och ungas 

hälsa.             

Bakgrund 

Samverkan om barns och ungas hälsa har tidigare reglerats i två olika 

överenskommelser, Västbus riktlinjer och överenskommelse om trygg och 

säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Dessa två 

uppdrag har nu slagits ihop till ett enda dokument – Överenskommelse om 

samverkan för barns och ungas hälsa. 

Överenskommelsen ska säkerställa barns och ungas rätt till samordnade 

insatser och innebär att behov av stöd, vård och behandling av för barn och 

unga ska fångas upp och tillgodoses i ett tidigt skede. Den ska skapa en 

tydlig struktur för samverkan på alla nivåer så att inga barn eller ungdomar 

ska ”falla mellan stolarna” och säkerställa barns och ungas rätt till 

delaktighet. 

I november 2020 ställde sig Västkoms styrelse bakom överenskommelsen 

och rekommenderade att också kommunerna i Västra Götaland ställer sig 

bakom överenskommelsen. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen gör bedömningen att Falköpings kommun bör ställa sig 

bakom överenskommelsen, då den utgör ett viktigt stöd för samverkan 

mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen för barns och ungas 

hälsa.   
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Beslutsunderlag 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa 

Protokollsutdrag § 116/220 Skaraborgs kommunalförbund 

Remissbrev från kommunstyrelsen       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 
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§ 28 Dnr 2021/00140  

Ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola 
Olinsgymnasiet i Falköpings kommun 
(Skolinspektionens dnr 2021:627) 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden föreslår Skolinspektionen att avslå Olinsgymnasiets ansökan 

som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola i 

Falköpings kommun.           

Bakgrund 

Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i Falköpings kommun från och med 

läsåret 2022/2023.  

Falköpings kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 

med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

 

Förvaltningen ser positivt på en samverkan och en mångfald när det gäller 

etablering av förskolor, skolor och gymnasium om det finns ett behov eller 

en efterfrågan som vår egen organisation eller i samverkan inte kan erbjuda 

eller möta. 

Falköpings kommun har idag ett samverkansavtal inom Skaraborgs 

kommunalförbund.  

Samverkan sker mellan de femton kommuner (Essunga, Falköping, 

Gullspång, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, 

Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara) som ingick i det gamla 

Skaraborgs län och  innefattar utbildningsväsendets samtliga skolformer, 

men reglerar specifikt parternas övergripande samverkan kring 

gymnasieutbildning med kommunal huvudman. I avtalet avses med 

gymnasieutbildning även gymnasiesärskola.  

Konsekvensbeskrivning av eventuell etablering av Olinsgymnasiet: 

Organisatoriska och ekonomiska konsekvenser. 

Elevprognosen för antalet 16 åringar inom kommunen 2021-2026 ligger på 

en stabil nivå och den ökning/minskning som ses vissa år ligger inom ramen 

för nuvarande dimensionering av gymnasieplatser (se bilaga 1). 

Om man ser till antagning de senaste åren (2017-2020) finns idag, varken 

inom kommunen eller i samverkansområdet, behov av ytterligare etablering 
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av ekonomiprogrammet eller samhällsprogrammet med angivna inriktningar 

(se bilaga 2a och 2b). De bifogade sammanställningarna av den aktuella 

antagningsstatistiken inför läsåret 2021/2022 i samverkansområdet, visar att 

det totalt finns cirka 110 lediga platser på samhällsprogrammet, varav 15 på 

Ållebergsgymnasiet samt cirka 83 lediga platser på ekonomiprogrammet, 

varav 4 på Ållebergsgymnasiet. Det finns alltså redan nu en överkapacitet av 

platser både i kommunen och inom samverkansområdet.  

I september 2020 (dnr 2020:1094) gav Skolinspektionen tillstånd för 

Drottning Blankas fristående gymnasieskola i Skövde att utöka sin 

verksamhet och starta upp ekonomiprogrammet inriktning ekonomi med 12 

platser i varje årskurs. I antagningsstatistiken från 2021-03-10 framgår att 

Drottning Blankas gymnasieskola i Skövde erbjuder 16 platser i årskurs 1 

läsåret 2021/2022 och att det är endast 7 som preliminärt har antagits (se 

bilaga 2b).  

Konsekvensen av ytterligare en nyetablering kan bli att befintliga program 

blir för små i förhållande till skolans totala elevpeng trots att kostnaden för 

personal och kringkostnader (rektor, elevhälsa m.m.) kvarstår samt att den 

totala hyreskostnaden ökar. 

Det finns idag 18 elever folkbokförda i Falköping som läser 

ekonomiprogrammet hos en annan huvudman. I undersökningen gjord av 

Olinsgymnasiet har 8 elever från en annan huvudman visat intresse för deras 

utbildning, sammanlagt blir det 26 elever. I planen som Olinsgymnasiet 

lämnat in till Skolinspektionen står det att vid full utbyggnad ska 

ekonomiprogrammet ha 60 elever, mellanskillnaden blir då 34 elever som 

räknas bort från Ållebergsgymnasiet. Det skulle innebära att kostnaden per 

elev för ekonomiprogrammet ökar från dagens 97 937 kronor per elev och 

år, till 124 109 kronor per elev och år. Samtidigt skulle antalet elever hos 

annan huvudman öka från dagens 23 till 58 elever. Den sammanlagda 

kostnadsökningen blir då 4 945 771 kronor för ekonomiprogrammet. 

Det finns idag 20 elever folkbokförda i Falköping som läser samhälls-

vetenskapsprogrammet hos en annan huvudman. I undersökningen gjord av 

Olinsgymnasiet har 7 elever från en annan kommun visat intresse för deras 

utbildning, sammantaget blir det 27 elever. I planen Olinsgymnasiet lämnat 

in till Skolinspektionen står det att vid full utbyggnad ska 

samhällsvetenskapsprogrammet ha 90 elever, mellanskillnaden blir då 63 

elever, som räknas bort från Ållebergsgymnasiet. Det skulle innebära att 

kostnaden per elev för samhällsvetenskapsprogrammet ökar från dagens 

96 082 kronor per elev och år, till 145 579 kronor per elev och år. Samtidigt 

skulle antalet elever hos annan huvudman öka från dagens 34 till 97 elever. 

Den sammanlagda kostnadsökningen blir då 10 854 375 kronor för 

samhällsvetenskapsprogrammet. 

Den totala ekonomiska konsekvensen för barn- och utbildningsnämnden blir 

då en kostnadsökning med 15 800 146 kronor per år. 
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I Olinsgymnasiets ansökan kan man under rubrik 3.8, Resultatbudget för 

läsår 1,2 och 3, läsa under ”intäkter” att Olinsgymnasiet räknar med en intäkt 

på 14 100 000 kronor per år efter full utbyggnad. Då merparten av detta 

skulle komma från barn- och utbildningsnämnden samt att de synergieffekter 

det skulle innebära för Ållebergsgymnasiets programkostnader inte är något 

Olinsgymnasiet haft möjlighet att väga in i sina beräkningar, förefaller de 

ovan beskrivna ekonomiska konsekvenserna för barn- och 

utbildningsnämnden, troliga.  

Inom samverkansavtalet i Skaraborg har skolcheferna fått i uppdrag av 

presidiet att se över dimensioneringen av gymnasium Skaraborg. 

Uppdraget innebär: 

 Att utifrån kartläggningen av gymnasieutbudet i Skaraborg, utbudet 

av yrkesvux samt utbudet av utbildningar på yrkeshögskola få en 

helhetsbild av utbildningsutbudet på gymnasial nivå och YH. 

 Att utifrån intervjuer med arbetslivet göra en tolkning av vilka 

framtida kompetenser som efterfrågas i Skaraborg. 

 Att med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin möta 

utmaningarna kring utveckling och tillväxt i Skaraborg . 

 Att föreslå en riktning framåt kring dimensionering av gymnasiet i 

Skaraborg för att möta upp framtida kompetensbehov, inklusive 

yrkesutbildningar för vuxna och yrkeshögskola.  

I uppdraget ingår även att föra en dialog med fristående huvudmän inom 

samverkansområdet för en framtida dimensionering. 

Vi ser att ett bättre samarbete krävs för att undvika överdimensionering av 

platser samt att de nyetableringar som görs ska gälla utbildningar inom 

områden som det idag finns brist på och som bättre svarar mot det framtida 

kompetensbehovet. Detta för att varje skolform ska bli kvalitativt, 

pedagogiskt och ekonomiskt försvarbar i en krympande ekonomi. 

Pedagogiska konsekvenser 

Det råder brist på legitimerade lärare. En etablering av ytterligare en 

gymnasieskola inom samverkansområdet medför ytterligare konkurrens om 

den behöriga personal som finns, vilket riskerar att få negativa konsekvenser 

för utbildningens kvalitet på kort och lång sikt.  

 

 

 

Förvaltningens bedömning 

En ökning av gymnasieplatser inom ekonomi- och samhällsprogrammet med 

de i ansökan angivna inriktningarna skulle leda till ytterligare överetablering 

av platser för dessa program. Detta skulle i sin tur leda till tomma platser 
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inom samverkansområdet och få till följd ekonomiska, pedagogiska och 

organisatoriska konsekvenser för samtliga gymnasieskolor inom 

samverkansområdet. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan om godkännande från Olinsgymnasiet i Skara AB som huvudman 

för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Falköpings kommun. 

- Följebrev remiss från Skolinspektionen. 

- Bilaga 1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar 2021-2026. 

- Bilaga 2. Sammanställning över antalet kommunala och fristående 

gymnasieskolor i samverkansområdet som idag erbjuder nedanstående 

program och inriktningar: 2a) det nationella ekonomiprogrammet med 

inriktningen ekonomi och 2b) samhällsvetenskapsprogrammet med 

inriktningarna samhällsvetenskap, beteendevetenskap samt medier, 

information och kommunikation. 

- Bilaga 3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive 

sökt program och inriktning.  

- Bilaga 4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och 

inriktningar läsåret 2021/2022 samt 2022/2023. 

- Bilaga 5. Räkneexempel          

  

 

Paragrafen skickas till  
Skolinspektionen            
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Remissvar ansökan om godkännande som huvudman 
för en nyetablering av en fristående gymnasieskola 
Olinsgymnasiet i Falköpings kommun 
(Skolinspektionens dnr 2021:627) 

Förslag till beslut 

1 Nämnden föreslår Skolinspektionen att avslå Olinsgymnasiets ansökan 

som huvudman för en nyetablering av fristående gymnasieskola i 

Falköpings kommun.        

      

Bakgrund 

Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om 

godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Olinsgymnasiet i Falköpings kommun från och med 

läsåret 2022/2023.  

Falköpings kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet 

med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

 

Förvaltningen ser positivt på en samverkan och en mångfald när det gäller 

etablering av förskolor, skolor och gymnasium om det finns ett behov eller 

en efterfrågan som vår egen organisation eller i samverkan inte kan erbjuda 

eller möta. 

Falköpings kommun har idag ett samverkansavtal inom Skaraborgs 

kommunalförbund.  

Samverkan sker mellan de femton kommuner (Essunga, Falköping, 

Gullspång, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, 

Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara) som ingick i det gamla 

Skaraborgs län och  innefattar utbildningsväsendets samtliga skolformer, 

men reglerar specifikt parternas övergripande samverkan kring 

gymnasieutbildning med kommunal huvudman. I avtalet avses med 

gymnasieutbildning även gymnasiesärskola.  
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Konsekvensbeskrivning av eventuell etablering av Olinsgymnasiet: 

 

Organisatoriska och ekonomiska konsekvenser. 

Elevprognosen för antalet 16 åringar inom kommunen 2021-2026 ligger på 

en stabil nivå och den ökning/minskning som ses vissa år ligger inom ramen 

för nuvarande dimensionering av gymnasieplatser (se bilaga 1). 

Om man ser till antagning de senaste åren (2017-2020) finns idag, varken 

inom kommunen eller i samverkansområdet, behov av ytterligare etablering 

av ekonomiprogrammet eller samhällsprogrammet med angivna inriktningar 

(se bilaga 2a och 2b). De bifogade sammanställningarna av den aktuella 

antagningsstatistiken inför läsåret 2021/2022 i samverkansområdet, visar att 

det totalt finns cirka 110 lediga platser på samhällsprogrammet, varav 15 på 

Ållebergsgymnasiet samt cirka 83 lediga platser på ekonomiprogrammet, 

varav 4 på Ållebergsgymnasiet. Det finns alltså redan nu en överkapacitet av 

platser både i kommunen och inom samverkansområdet.  

I september 2020 (dnr 2020:1094) gav Skolinspektionen tillstånd för 

Drottning Blankas fristående gymnasieskola i Skövde att utöka sin 

verksamhet och starta upp ekonomiprogrammet inriktning ekonomi med 12 

platser i varje årskurs. I antagningsstatistiken från 2021-03-10 framgår att 

Drottning Blankas gymnasieskola i Skövde erbjuder 16 platser i årskurs 1 

läsåret 2021/2022 och att det är endast 7 som preliminärt har antagits (se 

bilaga 2b).  

Konsekvensen av ytterligare en nyetablering kan bli att befintliga program 

blir för små i förhållande till skolans totala elevpeng trots att kostnaden för 

personal och kringkostnader (rektor, elevhälsa m.m.) kvarstår samt att den 

totala hyreskostnaden ökar. 

Det finns idag 18 elever folkbokförda i Falköping som läser 

ekonomiprogrammet hos en annan huvudman. I undersökningen gjord av 

Olinsgymnasiet har 8 elever från en annan huvudman visat intresse för deras 

utbildning, sammanlagt blir det 26 elever. I planen som Olinsgymnasiet 

lämnat in till Skolinspektionen står det att vid full utbyggnad ska 

ekonomiprogrammet ha 60 elever, mellanskillnaden blir då 34 elever som 

räknas bort från Ållebergsgymnasiet. Det skulle innebära att kostnaden per 

elev för ekonomiprogrammet ökar från dagens 97 937 kronor per elev och 

år, till 124 109 kronor per elev och år. Samtidigt skulle antalet elever hos 

annan huvudman öka från dagens 23 till 58 elever. Den sammanlagda 

kostnadsökningen blir då 4 945 771 kronor för ekonomiprogrammet. 

Det finns idag 20 elever folkbokförda i Falköping som läser samhälls-

vetenskapsprogrammet hos en annan huvudman. I undersökningen gjord av 

Olinsgymnasiet har 7 elever från en annan kommun visat intresse för deras 

utbildning, sammantaget blir det 27 elever. I planen Olinsgymnasiet lämnat 

in till Skolinspektionen står det att vid full utbyggnad ska 

samhällsvetenskapsprogrammet ha 90 elever, mellanskillnaden blir då 63 

elever, som räknas bort från Ållebergsgymnasiet. Det skulle innebära att 

kostnaden per elev för samhällsvetenskapsprogrammet ökar från dagens 

96 082 kronor per elev och år, till 145 579 kronor per elev och år. Samtidigt 

skulle antalet elever hos annan huvudman öka från dagens 34 till 97 elever. 
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Den sammanlagda kostnadsökningen blir då 10 854 375 kronor för 

samhällsvetenskapsprogrammet. 

Den totala ekonomiska konsekvensen för barn- och utbildningsnämnden blir 

då en kostnadsökning med 15 800 146 kronor per år. 

I Olinsgymnasiets ansökan kan man under rubrik 3.8, Resultatbudget för 

läsår 1,2 och 3, läsa under ”intäkter” att Olinsgymnasiet räknar med en intäkt 

på 14 100 000 kronor per år efter full utbyggnad. Då merparten av detta 

skulle komma från barn- och utbildningsnämnden samt att de synergieffekter 

det skulle innebära för Ållebergsgymnasiets programkostnader inte är något 

Olinsgymnasiet haft möjlighet att väga in i sina beräkningar, förefaller de 

ovan beskrivna ekonomiska konsekvenserna för barn- och 

utbildningsnämnden, troliga.  

Inom samverkansavtalet i Skaraborg har skolcheferna fått i uppdrag av 

presidiet att se över dimensioneringen av gymnasium Skaraborg. 

Uppdraget innebär: 

 Att utifrån kartläggningen av gymnasieutbudet i Skaraborg, utbudet 

av yrkesvux samt utbudet av utbildningar på yrkeshögskola få en 

helhetsbild av utbildningsutbudet på gymnasial nivå och YH. 

 Att utifrån intervjuer med arbetslivet göra en tolkning av vilka 

framtida kompetenser som efterfrågas i Skaraborg. 

 Att med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin möta 

utmaningarna kring utveckling och tillväxt i Skaraborg . 

 Att föreslå en riktning framåt kring dimensionering av gymnasiet i 

Skaraborg för att möta upp framtida kompetensbehov, inklusive 

yrkesutbildningar för vuxna och yrkeshögskola.  

I uppdraget ingår även att föra en dialog med fristående huvudmän inom 

samverkansområdet för en framtida dimensionering. 

Vi ser att ett bättre samarbete krävs för att undvika överdimensionering av 

platser samt att de nyetableringar som görs ska gälla utbildningar inom 

områden som det idag finns brist på och som bättre svarar mot det framtida 

kompetensbehovet. Detta för att varje skolform ska bli kvalitativt, 

pedagogiskt och ekonomiskt försvarbar i en krympande ekonomi. 

Pedagogiska konsekvenser 

Det råder brist på legitimerade lärare. En etablering av ytterligare en 

gymnasieskola inom samverkansområdet medför ytterligare konkurrens om 

den behöriga personal som finns, vilket riskerar att få negativa konsekvenser 

för utbildningens kvalitet på kort och lång sikt.  

Förvaltningens bedömning 

En ökning av gymnasieplatser inom ekonomi- och samhällsprogrammet med 

de i ansökan angivna inriktningarna skulle leda till ytterligare överetablering 

av platser för dessa program. Detta skulle i sin tur leda till tomma platser 

inom samverkansområdet och få till följd ekonomiska, pedagogiska och 

organisatoriska konsekvenser för samtliga gymnasieskolor inom 

samverkansområdet. 
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Beslutsunderlag 
- Ansökan om godkännande från Olinsgymnasiet i Skara AB som huvudman 

för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Falköpings kommun. 

- Följebrev remiss från Skolinspektionen. 

- Bilaga 1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar 2021-2026. 

- Bilaga 2. Sammanställning över antalet kommunala och fristående 

gymnasieskolor i samverkansområdet som idag erbjuder nedanstående 

program och inriktningar: 2a) det nationella ekonomiprogrammet med 

inriktningen ekonomi och 2b) samhällsvetenskapsprogrammet med 

inriktningarna samhällsvetenskap, beteendevetenskap samt medier, 

information och kommunikation. 

- Bilaga 3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive 

sökt program och inriktning.  

- Bilaga 4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökta program och 

inriktningar läsåret 2021/2022 samt 2022/2023. 

- Bilaga 5. Räkneexempel     

Beslutet ska skickas till 

Skolinspektionen 

 

Karina Bronell 

Skolchef 
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§ 29 Dnr 2021/00141  

Ansökan om godkännande som huvudman för 
utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola 
Olinsgymnasiet 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden avstår från yttrande gällande 

Olinsgymnasiets ansökan om utökning av befintlig fristående 

gymnasiesärskola i Skara.            

Bakgrund 

Olinsgymnasiet Skara har idag verksamhet inom två program på 

gymnasiesärskolan, programmet för estetiska verksamheter samt 

programmet för fordonsvård och godshantering. Man ansöker nu om att 

utöka med ytterligare ett program, programmet för hälsa, vård och omsorg. 

Enligt prognosen i ansökan kommer antalet utbildningsplatser på det nya 

programmet uppgå till 16, fyra i varje årskurs, när verksamheten är fullt 

utbyggd. Man planerar att starta upp programmet läsåret 2022/2023. 

Förvaltningens bedömning 

Gymnasiesärskolan vid Ållebergsgymnasiet i Falköpings kommun erbjuder 

redan programmet för hälsa, vård och omsorg. Förvaltningen bedömer dock 

inte att Olinsgymnasiets ansökan om utökning med det aktuella programmet 

väsentligt påverkar Ållebergsgymnasiets verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig 

fristående gymnasiesärskola Olinsgymnasiet Skara. 

Följebrev remiss       

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Skolinspektionen            
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Yttrande gällande ansökan om godkännande som 
huvudman för utökning av en befintlig fristående 
gymnasiesärskola Olinsgymnasiet, Skolinspektionens 
dnr 2021:630 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden avstår från yttrande gällande 

Olinsgymnasiets ansökan om utökning av befintlig fristående 

gymnasieskola i Skara.        

   

Bakgrund 

Olinsgymnasiet Skara har idag verksamhet inom två program på 

gymnasiesärskolan, programmet för estetiska verksamheter samt 

programmet för fordonsvård och godshantering. Man ansöker nu om att 

utöka med ytterligare ett program, programmet för hälsa, vård och omsorg. 

Enligt prognosen i ansökan kommer antalet utbildningsplatser på det nya 

programmet uppgå till 16, fyra i varje årskurs, när verksamheten är fullt 

utbyggd. Man planerar att starta upp programmet läsåret 2022/2023. 

Förvaltningens bedömning 

Gymnasiesärskolan vid Ållebergsgymnasiet i Falköpings kommun erbjuder 

redan programmet för hälsa, vård och omsorg. Förvaltningen bedömer dock 

inte att Olinsgymnasiets ansökan om utökning med det aktuella programmet 

väsentligt påverkar Ållebergsgymnasiets verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av befintlig 

fristående gymnasiesärskola Olinsgymnasiet Skara. 

Följebrev remiss       

Beslutet ska skickas till 

Skolinspektionen 
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Karina Bronell 

Skolchef 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 30 Dnr 2021/00159  

Ansökan om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola 
Realgymnasiet i Skövde 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig 

gällande ansökan om godkännande av Lärande i Sverige AB som 

huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, 

Realgymnasiet i Skövde.      

Bakgrund 

Falköpings kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen gällande 

en ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för 

en nyetablering av en fristående gymnasieskola, Realgymnasiet i Skövde. 

Man avser att starta ett naturbruksgymnasium med inriktningarna djurvård, 

hästhållning samt naturturism. Fullt utbyggd planerar man totalt ha 90 

utbildningsplatser, 10 platser per årskurs och program. 

Förvaltningens bedömning 

Då Falköpings kommun inte erbjuder det aktuella programmet, förväntas den 

eventuella nya etableringen i Skövde inte innebära någon nämnvärd 

påverkan på barn- och utbildningsnämndens verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om godkännande från Lärande i Sverige AB som huvudman för 

nyetablering av en fristående gymnasieskola, Realgymnasiet i Skövde 

Följebrev remiss     

  

 

Paragrafen skickas till  
Skolinspektionen            
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Yttrande gällande remiss ansökan från Lärande i 
Sverige AB om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola 
Realgymnasiet i Skövde, Skolinspektionens dnr 
2021:559 

Förslag till beslut 

1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avstå från att yttra sig gällande 

ansökan om godkännande av Lärande i Sverige AB som huvudman för en 

nyetablering av en fristående gymnasieskola, Realgymnasiet i Skövde.      

Bakgrund 

Falköpings kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen gällande 

en ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för 

en nyetablering av en fristående gymnasieskola, Realgymnasiet i Skövde. 

Man avser att starta ett naturbruksgymnasium med inriktningarna djurvård, 

hästhållning samt naturturism. Fullt utbyggd planerar man totalt ha 90 

utbildningsplatser, 10 platser per årskurs och program. 

Förvaltningens bedömning 

Då Falköpings kommun inte erbjuder det aktuella programmet, förväntas den 

eventuella nya etableringen i Skövde inte innebära någon nämnvärd 

påverkan på barn- och utbildningsnämndens verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om godkännande från Lärande i Sverige AB som huvudman för 

nyetablering av en fristående gymnasieskola, Realgymnasiet i Skövde 

Följebrev remiss       

Beslutet ska skickas till 

Skolinspektionen 

 

Karina Bronell 

Skolchef 
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§ 31 Dnr 2021/00280  

Plan för introduktionsprogram vid Ållebergsgymnasiet 
2021/2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden fastställer planen för introduktionsprogram vid 

Ållebergsgymnasiet läsåret 2021/2022.   

2 Beslut om fastställande av plan för introduktionsprogram inför läsåret 

2022/2023 ska fattas vid nämndsmötet den 26 oktober 2021.        

Bakgrund 

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in 

på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. 

Hemkommunen är skyldig att erbjuda obehöriga elever plats på 

introduktionsprogram till och med vårterminen det år man fyller 20 år.  

Det finns fyra olika introduktionsprogram (IM): 

 Programinriktat val (IMV) 

 Yrkesintroduktion (IMY) 

 Individuellt alternativ (IMA) 

 Språkintroduktion (IMS) 

 

Enligt 17 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska, utöver vad som gäller för all 

gymnasieutbildning, syftet med de olika introduktionsprogrammen vara 

- programinriktat val att elever ska få en utbildning som är inriktad 

mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska 

kunna antas till det programmet, 

- yrkesintroduktion att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som 

underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som 

leder till studier på ett yrkesprogram, 

- individuellt alternativ att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, 

annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden, och 

- språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med 

tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå 

vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.  

Utbildning på introduktionsprogram ska följa en plan som beslutas av 

huvudmannen. I planen för introduktionsprogrammen ska det för varje 

introduktionsprogram finnas en beskrivning av utbildningens syfte, längd 

och huvudsakliga innehåll.   

För att bättre stämma överens med planeringen av verksamheten vid 

Ållebergsgymnasiet, ska nästa plan antas vid samma nämndsmöte som beslut 
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Sida 
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Digital justering 
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om programutbudet vid Ållebergsgymnasiet inför läsåret 2022/2023, vilket  

innebär vid nämndsmötet den 26 oktober 2021. Även framtida beslut ska 

fattas under oktober månad, varför detta ska justeras i nämndens årshjul. 

Beslutsunderlag 
Plan för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet 2021/2022            

      

  

 

Paragrafen skickas till  
Verksamhetschef gymnasieskola 

Rektor för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet            
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Inledning 

Följande plan gäller för utbildning på de Introduktionsprogram som Falköpings kommun är 

huvudman för, och som påbörjas efter 1 juli 2021. Utbildning som påbörjats före detta datum 

följer den plan för utbildning som gällde då eleven skrevs in på det aktuella 

introduktionsprogrammet. Detta innebär att en enskild elevs individuella studieplan är 

upprättad utifrån den plan som gällde när inskrivning skedde. En elev som byter 

introduktionsprogram (eller gör studieavbrott och återkommer) kan då komma att byta plan 

för utbildning, om det har kommit en ny sådan sedan förra inskrivningen.  

 

Beskrivningarna av de enskilda introduktionsprogrammens utformning och innehåll i Del 1 är 

fastställda av Barn- och utbildningsnämnden i Falköpings kommun den xxxxxxx 2020. 

 

De allmänna redogörelserna i Del 2 följer Skollagen, Gymnasieförordningen, Läroplanen för 

de frivilliga skolformerna och Skolverkets föreskrifter och allmänna råd. Om det finns 

eventuella felaktigheter i detta dokument, är det dock alltid lag och förordning som gäller. 

 

Planen för utbildning på Introduktionsprogram ska revideras årligen i maj månad. 
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Del 1 – Planer för de olika 

introduktionsprogrammen vid 

Ållebergsgymnasiet 

Plan för Programinriktat val (IMV) vid 

Ållebergsgymnasiet 

Kommunen är skyldig att erbjuda Programinriktat val, i egen regi eller genom samverkan, till 

de elever som är behöriga till det.  

Utbildningens syfte 

Syftet med Programinriktat val är att elever som är behöriga för detta, ska få en utbildning 

som är inriktad mot ett visst nationellt program, och ska så snart som möjligt kunna antas till 

det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara 

ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. 

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till Programinriktat val erbjuds 

detta.  

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det 

sistnämnda innebär att utbildningen planeras i förväg och är sökbar. Om den utformas för en 

enskild elev behöver den inte planeras i förväg. 

Behörighet 

En elev är behörig till Programinriktat val om den har godkända betyg i antingen:  

 svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska, samt minst tre andra 

ämnen, eller; 

 svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska, samt minst fyra 

andra ämnen.  

Utbildningens längd 

En elev på Programinriktat val ska så snart som möjligt bli behörig till det nationella program 

man läser mot. Tiden är dock inte reglerad, och kan variera utifrån elevens förutsättningar. Ett 

riktmärke är dock att eleven efter sitt första år ska kunna antas till det nationella programmet. 

Detta sker som senast vårterminen det år då eleven fyller 20 år. 

Utbildningens innehåll 

Eleven läser de grundskoleämnen som behövs för att bli behörig till det nationella 

programmet, samt alla eller ett urval av de gymnasiekurser som ingår på det nationella 

programmet. 

Om eleven läser mot ett yrkesprogram kan det även ingå APL, dock inte nödvändigtvis i 

samma omfattning som för ordinarie elever på yrkesprogrammet. 
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Organisation 

Programinriktat val får utformas för en grupp elever eller för en enskild elev (Skollagen kap 

17 §4). Programinriktat val på Ållebergsgymnasiet erbjuds i första hand för enskild elev, där 

det finns plats på nationella program. Detta innebär att planeringen för en enskild elev sker 

vid skolstart, då den individuella studieplanen upprättas. Flera elever kan ha samma 

planering. Det kan också komma att erbjudas sökbara grupplatser, beroende på möjligheterna. 

Sökbara grupplatser förekommer i övrigt inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg. 

 

Elever på Programinriktat val läser in de grundskoleämnen som krävs för behörighet, med 

målet att vara klara så snart som möjligt. Gymnasiekurserna läses med befintlig grupp på det 

nationella program som utbildningen är riktad mot. Individuella anpassningar av studieplanen 

kan förekomma.  

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Ållebergsgymnasiet. 

Övergångar 

När eleven uppnått behörighet till det nationella programmet antas eleven formellt av det 

nationella programmets rektor. Om en elev ej uppnår behörighet efter sitt första år hålles 

elevhälsokonferens där den fortsatta studiegången diskuteras. Vid behov sker övergång till 

annat introduktionsprogram. 

Utbildningen i relation till övriga introduktionsprogram 

Programinriktat val skiljer sig från de andra introduktionsprogrammen genom att det har 

behörighetskrav och att studierna i huvudsak följer det nationella program som det är riktat 

mot. Programinriktat val är på så sätt den snabbaste vägen in på ett nationellt yrkesprogram 

för en elev som inledningsvis saknar behörighet. Vad gäller studieförberedande program är 

detta beroende av hur många betyg eleven har utöver grundkraven för Programinriktat val. 

Samverkan  

Samverkan kring Programinriktat val sker framförallt med de nationella program där det finns 

plats för eleverna. 

Efter Programinriktat val (IMV) 

Efter Programinriktat val blir eleverna antagna på det nationella programmet med målet att nå 

gymnasieexamen.   
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Plan för Yrkesintroduktion (IMY) vid Ållebergsgymnasiet 

Kommunen är skyldig att erbjuda Yrkesintroduktion. 

Utbildningens syfte 

Syftet med Yrkesintroduktion är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar 

för eleven att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett nationellt 

yrkesprogram. (Skollagen kap 17 §3) 

Behörighet 

Yrkesintroduktion står öppen för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för 

behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Det står dock inte öppet för ungdomar som ska 

erbjudas Språkintroduktion. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga 

skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till 

Yrkesintroduktion. (Skollagen kap 17 §11) 

Utbildningens längd 

Längden på utbildningen Yrkesintroduktion är inte reglerad i några statliga bestämmelser. På 

Ållebergsgymnasiet är dock utbildningens längd lokalt reglerad till mellan 1 och 3 år. 

Utbildningens längd avgörs inom denna ram av elevens individuella förutsättningar och mål, 

vilket kan innebära att eleverna går olika lång tid i utbildning. 

  

Utbildningstiden för en enskild elev fastställs genom den Individuella studieplanen. 

 

Utbildningens huvudsakliga innehåll 

Yrkesintroduktion ska i huvudsak innehålla yrkesinriktad utbildning. Den får innehålla hela 

eller delar av kurser i karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen som ingår i 

gymnasieskolans nationella yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning. 

Utbildningen ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. 

Hela utbildningen får skolförläggas om huvudmannen bedömer att detta uppenbart bäst 

gynnar eleven. 

Yrkesintroduktion får också innehålla grundskolämnen som eleven saknar godkända betyg i. 

Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i 

utbildningen. (Gymnasieförordningen 6 kap. 5§) 

Organisation 

Yrkesintroduktion får utformas för en grupp elever eller för en enskild elev (Skollagen kap 17 

§4). På Ållebergsgymnasiet erbjuds Yrkesintroduktion i första hand för enskild elev, vilket 

innebär att planering sker vid utbildningens start. Eventuellt kan grupp i begränsad omfattning 

också vara aktuellt. Denna blir då sökbar, där urval och mottagande styrs av skolan. 
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Yrkesintroduktion erbjuder en flexibel och anpassad utbildning där eleven kan erbjudas olika 

studietakt och innehåll utifrån elevens förutsättningar, behov och mål på kort såväl som lång 

sikt. 

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Ållebergsgymnasiet. 

Arbetslivets efterfrågan 

Huvudmannen organiserar Yrkesintroduktion i samverkan med praktikplatserna. 

På Ållebergsgymnasiets Yrkesintroduktion finns praktikplatssamordnare som planerar och 

följer upp elevers praktik i nära samverkan med praktikplatserna. 

Inriktning 

Yrkesintroduktion består av yrkesutbildning och yrkeskurser från vissa nationella program. 

För enskilda elever kan det finns enstaka platser i samverkan med skolans nationella 

yrkesprogram. 

Struktur och upplägg 

Utbildningens övergripande struktur är studier i yrkeskurser, yrkesutbildning, 

behörighetsgivande ämnen för grundskolan samt praktik. 

Elever som läser programmet bildar en klass, men enstaka platser kan även finnas för enskilda 

elever på nationella yrkesprogram. 

Utifrån elevens förutsättningar görs en individuell bedömning av vilken inriktning kring 

yrkesutbildning eller karaktärsämnen i gymnasieskolans nationella program eleven ska 

studera. Likaså görs en individuell bedömning av vilka behörighetsgivande ämnen respektive 

elev är i behov av och önskar studera. Därefter gör eleven tillsammans med 

praktiksamordnare en analys av vilken praktikplats som är lämplig. Utöver detta erbjuds 

andra insatser i syfte att gynna elevens utveckling mot målen. 

Utbildningen i relation till övriga introduktionsprogram 

Yrkesintroduktion skiljer sig från de andra introduktionsprogrammen genom sitt fokus på 

arbetslivet, antingen direkt mot arbetsmarknaden eller via ett nationellt yrkesprogram. 

Övergångar 

Om eleven uppnår behörighet till ett nationellt program eller till Programinriktat val kan 

eleven söka till dessa. En elev på Yrkesintroduktion kan också gå över till Individuellt 

alternativ. I annat fall sker övergång till arbetsmarknad, annan utbildning eller andra insatser. 

Övergångar planeras i nära samarbete med andra aktuella aktörer. 

Samverkan  

Samverkan sker med arbetsmarknad och näringsliv, andra kommunala aktörer och med 

skolans nationella yrkesprogram. 
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Efter Yrkesintroduktion (IMY) 

Elever på Yrkesintroduktion får en god inblick i arbetslivet och dess förutsättningar, hur olika 

branscher ser ut och vilka vägar som kan leda dem vidare till deras mål. Eleverna kan gå 

vidare till ett nationellt yrkesprogram, Programinriktat val, Individuellt alternativ, 

vuxenutbildning, annan utbildning eller direkt till yrkeslivet.  
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Plan för Individuellt alternativ (IMA) vid 

Ållebergsgymnasiet 

Kommunen är skyldig att erbjuda Individuellt alternativ 

Utbildningens syfte 

Syftet med Individuellt alternativ är att elever ska gå vidare till Yrkesintroduktion, annan 

fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. (Skollagen kap 17 §3) 

Behörighet 

Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för 

behörighet till ett yrkesprogram. Det står dock inte öppet för ungdomar som ska erbjudas 

Språkintroduktion. Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns särskilda skäl, får 

ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till Individuellt 

alternativ. (Skollagen kap 17 §11) 

Utbildningens längd 

Längden på utbildningen på Individuellt alternativ är inte reglerad i några statliga 

bestämmelser. På Ållebergsgymnasiet är dock utbildningens längd lokalt reglerad till mellan 1 

och 3 år. Varje elevs individuella förutsättningar och mål är utgångspunkt för utbildningen, 

vilket innebär att eleverna inom denna ram går olika lång tid i utbildning. 

 

Utbildningstiden för en enskild elev fastställs genom den Individuella studieplanen. 

Utbildningens huvudsakliga innehåll 

Individuellt alternativ ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Utbildningen 

får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i, och hela eller delar av 

kurser i gymnasiets karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen. Även andra insatser 

som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen. 

(Gymnasieförordningen 6 kap. 6§) 

Individuellt alternativ erbjuder en anpassad utbildning avseende studietakt, omfattning och 

innehåll. Utbildningen utgår från elevernas förutsättningar och behov.  

Organisation 

Individuellt alternativ ska utformas för enskild elev (Skollagen kap 17 §4). Individuellt 

alternativ erbjuder en flexibel och anpassad utbildning där eleven kan erbjudas olika 

studietakt och innehåll utifrån elevens förutsättningar, behov och mål på kort såväl som lång 

sikt. 

Plats för utbildning 

Utbildningen förläggs till Ållebergsgymnasiet. 
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Struktur och upplägg 

Utbildningens övergripande struktur är studier i grundskoleämnen.  

Elever som läser programmet bildar en klass. 

Individuellt alternativ vänder sig i första hand till elever med olika behov av särskilt stöd, 

elever med stora kunskapsbrister eller elever med svag motivation. Praktik kan förekomma 

som inslag, med syfte att vidga elevens erfarenhet och skapa motivation för framtiden.  

Utbildningen kan undantagsvis också vara ett alternativ för elever som vill nå behörighet för 

vissa nationella program.  

Utbildningens uppföljning 

Elevens utveckling följs regelbundet upp. Stor uppmärksamhet riktas vid uppföljningen på 

elevens mål med sin utbildning. Det kan då aktualiseras att eleven övergår till ett nationellt 

program eller till annat introduktionsprogram.  

Övergångar 

Elever på Individuellt alternativ kan övergå till annat introduktionsprogram, om 

förutsättningar för detta finns. 

Elever som når behörighet till nationellt program ska som regel avsluta sina studier på 

individuellt alternativ, så snart det finns möjlighet till detta. 

För elever som ej går vidare till andra introduktionsprogram eller nationellt program inom den 

tidsram som medger detta, planeras övergång till vuxenutbildning, yrkesliv eller andra 

insatser efter skolans slut. 

Utbildningen i relation till övriga introduktionsprogram 

Individuellt alternativ vänder sig i första hand till elever med behov av särskilt stöd, elever 

med stora kunskapsbrister eller elever med svag motivation. Övriga introduktionsprogram har 

mer specifika mål, medan Individuellt alternativ generellt riktar sig till den grupp elever som 

står längst från att komma vidare till gymnasiestudier. 

Samverkan  

Samverkan sker med övriga introduktionsprogram, och andra aktörer som arbetar med 

målgruppen för Individuellt alternativ. 

Efter Individuellt alternativ (IMA) 

Efter Individuellt alternativ går eleven vidare till andra utbildningsinsatser eller insatser som 

syftar till etablering på arbetsmarknaden. 
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Plan för Språkintroduktion (IMS) 

Kommunen är skyldig att erbjuda Språkintroduktion. 

Utbildningens syfte 

Syftet med Språkintroduktion är att ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning 

med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå vidare i 

gymnasieskolan eller till annan utbildning. (Skollagen kap 17 §3) 

Behörighet 

Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som 

krävs för behörighet till yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det 

svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns 

särskilda skäl får även andra elever gå Språkintroduktion. (Skollagen kap 17 §11) 

Utbildningens längd 

Utbildningens längd regleras indirekt genom Gymnasieförordningen kap 6 §7: ”Inför 

mottagandet av en elev till språkintroduktion ska huvudmannen i god tid göra en bedömning 

av elevens språkkunskaper. Huvudmannen ska fortlöpande bedöma elevens 

kunskapsutveckling i övriga ämnen för att eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin 

utbildning”. På Ållebergsgymnasiet är utifrån detta utbildningens längd lokalt reglerad till 

mellan 1 och 2 år. Utbildningens längd avgörs inom denna ram av elevens individuella 

förutsättningar och mål, vilket kan innebära att eleverna går olika lång tid i utbildning. 

 

Utbildningstiden för en enskild elev fastställs genom den Individuella studieplanen. 

Utbildningens innehåll 

Från och med 20 juli 2018 ska elever på Språkintroduktion endast få undervisning i enbart 

Svenska eller Svenska som andraspråk under en kort inledande period. Därefter ska 

Språkintroduktion också innehålla ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta 

utbildning (Gymnasieförordningen kap 6 §8). 

Språkintroduktion erbjuder en flexibel och anpassad utbildning avseende studietakt, 

omfattning och innehåll. Utbildningen tar sin utgångspunkt i elevens förutsättningar och 

behov.  

 

En elev på Ållebergsgymnasiets Språkintroduktion läser i första hand grundskoleämnen, med 

målet att gå vidare till andra introduktionsprogram, nå behörighet till nationella program eller 

kunna gå vidare till annan utbildning. Beroende på elevens förutsättningar och behov, kan 

denne också komma att läsa vissa gymnasiekurser. 

 

För elever som inte nått behörighet till nationellt program inom den tidsram som medger 

sådan övergång, kan inslag av praktik förekomma, med syfte att förbereda för yrkeslivet. 

Organisation 
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Språkintroduktion ska utformas för en enskild elev. (Skollagen kap 17 kap §4) 

Språkintroduktion erbjuder en flexibel och anpassad utbildning där eleven kan erbjudas olika 

studietakt och innehåll utifrån elevens förutsättningar, behov och mål på kort såväl som lång 

sikt. 

Platsen för utbildningen 

Utbildningen förläggs till Ållebergsgymnasiet. 

Organisation för mottagande 

Huvudmannen följer Skolverkets anvisningar och kommunens riktlinjer för mottagande av 

nyanlända elever. Det innebär bland annat att det finns en etablerad organisation för 

mottagande av elever som kan vara aktuella för språkintroduktion. Denna organisation är väl 

känd hos alla övriga verksamheter inom kommunen som kommer i kontakt med elever som 

kan vara aktuella för Språkintroduktion. 

Kartläggning av elever 

Kommunens Centrum För Flerspråkighet (CFF) och skolan kartlägger elevens bakgrund i 

följande avseenden: 

 tidigare skolgång 

 modersmål 

 svenska (muntliga samt läs- och skrivfärdigheter) 

 andra språk 

 eventuell arbetserfarenhet 

 livserfarenhet 

 hälsa 

 annat 

Om möjligt genomförs kartläggningen på elevens starkaste språk. Vid kartläggningen 

tydliggörs elevens skolbakgrund, samtidigt som eleven ges möjlighet att visa sina styrkor och 

förmågor.  

I samband med skolstart på Språkintroduktion genomförs även en hälsokartläggning av 

skolsköterska där plan för eventuell vaccinering genomförs. 

Utbildningens organisation 

Den inledande kartläggningen är utgångspunkt för elevens studietakt, omfattning och 

innehåll. 

Elevens studier planeras utifrån dennes mål, såväl på kort som på lång sikt, med sin 

utbildning. 

Bedömning av språkkunskaper 

Elevens språkkunskaper bedöms av lärare mot kunskapskraven för grundskolans svenska och 

svenska som andra språk. 
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Övergångar 

Om eleven når behörighet till nationellt program kan eleven söka till sådant inför 

nästkommande läsår. I annat fall sker övergång till annat introduktionsprogram, 

vuxenutbildningen, annan utbildning eller arbetsmarknaden när studietiden är slut, allt 

beroende på elevens mål och förutsättningar. 

Språk 

Skolan erbjuder studiehandledning i flera språk. 

Utbildningen i relation till övriga introduktionsprogram 

Språkintroduktion är till för nyanlända elever som saknar behörighet till gymnasiets nationella 

program. Sådana nyanlända elever är hänvisade till språkintroduktion, men kan efterhand 

övergå till andra introduktionsprogram eller annan fortsatt utbildning. 

Samverkan  

Samverkan sker med övriga introduktionsprogram och andra aktörer som arbetar med 

nyanlända elever. 

Efter Språkintroduktion (IMS) 

Efter Språkintroduktion kan eleverna gå vidare till ett annat introduktionsprogram, ett 

nationellt program, till den kommunala vuxenutbildningen, till annan utbildning eller till 

yrkeslivet. 
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Del 2 - Allmänt om 

Introduktionsprogrammen utifrån 

Skolverket 

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt 

program, eller leda till att de kan få ett arbete. Huvudregeln är att elever som är behöriga till 

nationellt program inte får gå ett introduktionsprogram. Hemkommunen är skyldig att erbjuda 

obehöriga elever plats på introduktionsprogrammen, och utbildning kan påbörjas till och med 

vårterminen det år man fyller 20 år. Utbildningen är på heltid, och ska enligt lag innehålla 

minst 23 timmar i garanterad undervisningstid. 

Alla elever följer en individuell studieplan, som baseras på gällande plan för utbildning. På 

introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig, eftersom det inte 

finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad 

utbildningen ska innehålla.  

Behörighetskrav till de nationella programmen  

För samtliga nationella program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andra 

språk, matematik och engelska. Utöver dessa tre betyg krävs följande för de olika 

programmen:  

 För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i fem andra valfria ämnen.  

 För behörighet till det estetiska programmet krävs godkända betyg i nio andra ämnen.  

 För behörighet till det ekonomiska programmet, humanistiska programmet och 

samhällsvetenskapliga programmet krävs godkända betyg i geografi, historia, 

samhällskunskap, religionskunskap och fem andra ämnen.  

 För behörighet till det naturvetenskapliga programmet och tekniska programmet krävs 

godkända betyg i biologi, fysik, kemi och sex andra ämnen.  

Det finns fyra introduktionsprogram 

Programinriktat val (IMV)  

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst 

nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. 

Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara antingen ett yrkesprogram 

eller ett högskoleförberedande program. 

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds 

programmet. En elev är behörig som har följande godkända betyg: 

 svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra 

ämnen,  

 svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra 

ämnen.  
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Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det 

sistnämnda innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas 

för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. Riksrekrytering får beslutas av 

Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en grupp elever. 

Yrkesintroduktion (IMY) 

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett 

yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram 

eller få ett arbete. Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är 

behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan 

även kurser från nationella yrkespaket ingå. 

 

Yrkesintroduktion kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det 

sistnämnda innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas 

för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. 

Individuellt alternativ (IMA) 

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar 

som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och/eller svag 

motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder 

dem för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar 

godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra 

insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik. 

Från och med 20 juli 2018 ska elever på individuellt alternativ kunna läsa kurser i 

gymnasieämnen om eleven har förutsättning att klara dem (Gymnasieförordningen kap 6 §6). 

Språkintroduktion (IMS) 

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige och räknas som 

nyanlända. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till 

något nationella program i gymnasieskolan, andra introduktionsprogram eller till annan 

utbildning. 

Det har skett ändringar i gymnasieförordningen som innebär att elever på språkintroduktion 

bara ska få undervisning i enbart svenska eller svenska som andraspråk under en kort 

inledande period. Därefter ska utbildningen baseras på den inledande bedömning som görs 

och de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning 

(Gymnasieförordningen 6 kap. 8§). Dessa ändringar började gälla för utbildning påbörjad 

efter 30 juni 2019. 

 

Enligt Skollagen 17 kap. 14a§, som trädde i kraft 1 juli 2018, men tillämpas på utbildning 

som påbörjas från och med 1 juli 2019, ska nyanlända elevers kunskaper bedömas när de tas 

emot vid introduktionsprogrammet språkintroduktion. Det innebär att elevens bakgrund, 

skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas. 

I vissa fall är elevens kunskaper redan kända och därför ska en bedömning endast göras om en 

sådan bedömning inte är uppenbart onödig. Bedömningen ska göras skyndsamt och ligga till 

grund för den individuella studieplanen som ska vara klar inom två månader från 

mottagandet. 
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Planer för utbildning vid enskilda introduktionsprogram 

Det ska enligt Skollagen kap 17 §2 finnas en plan för varje introduktionsprogram som 

huvudmannen anordnar. 

Planen för utbildningen ska innehålla:  

 Vilket syfte utbildningen har 

 Utbildningens längd 

 Vad som ska vara utbildningens huvudsakliga innehåll 

 Hur utbildningen skiljer sig från eventuella andra introduktionsprogram huvudmannen 

har 

 Hur grundskolan och gymnasieskolan ska samverka med varandra 

 Hur eleverna ska kunna gå vidare från introduktionsprogrammet till ett nationellt 

program, till den kommunala vuxenutbildningen, annan utbildning eller till yrkeslivet. 

Individuella studieplaner (för varje enskild elev) 

Från och med 20 juli 2018 ska enligt Gymnasieförordningen kap 1 §7 den individuella 

studieplanen innehålla: 

• Utbildningens mål och längd 

• Studieväg (IMV, IMY, IMA eller IMS) 

• När det är aktuellt: det program (IMV och IMY) eller yrkesområde (IMY) som 

utbildningen inriktas mot 

• Vilka kurser eleven ska läsa 

• Om eleven läser grundskoleämnen, vilka ämnen 

• Delar av kurser, annan yrkesutbildning, praktik och andra insatser som är gynnsamma 

för elevens kunskapsutveckling 

Det är viktigt att utbildningen planeras utifrån elevens förutsättningar, behov och mål och att 

eleven får vara delaktig i processen. Vid behov ska elevens individuella studieplan revideras, 

så att den alltid är aktuell. (Observera att det är den individuella studieplanen som reglerar 

utbildningens längd och innehåll för den enskilda eleven). När eleven sedan lämnar 

introduktionsprogrammet utfärdas ett gymnasieintyg med utgångspunkt i den individuella 

studieplanen. 

 

Känslig information bör inte finnas i studieplanen 

Den individuella studieplanen är ett planeringsunderlag för eleven och skolans personal. För 

att all skolpersonal ska kunna använda studieplanen är det en fördel om den inte innehåller 

känslig information. Om man skriver in känslig information i studieplanen kan uppgifterna i 

den behöva sekretessprövas innan den kan lämnas ut. 
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Eleverna har rätt till en minsta garanterad 

undervisningstid på 23 timmar i veckan 

Elever på introduktionsprogrammen har rätt till en minsta garanterad undervisningstid på 23 

timmar i veckan (Skollagen kap 17 §6). Det motsvarar undervisningstiden på 

gymnasieskolans yrkesprogram. Eftersom introduktionsprogrammen har olika syften ska 

innehållet i utbildningen, och därmed undervisningen, utformas utifrån elevens behov och i 

linje med den plan för utbildning som huvudmannen upprättat. 

Elever som har förutsättningar att tillgodogöra sig mer undervisningstid kan behöva det för att 

uppfylla utbildningens syfte. Utbildningens omfattning får minskas för en elev som begär det 

om huvudmannen för utbildningen bedömer att det finns särskilda skäl. Huvudmannen är 

kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. 

Rätten att fullfölja sin utbildning 

En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen hos 

huvudmannen enligt den plan för utbildningen som gällde när han eller hon började 

utbildningen. Från och med den 1 juli 2018 har eleven också rätt att fullfölja utbildningen 

enligt den individuella studieplanen, eftersom den individuella studieplanen på ett mer precist 

sätt beskriver elevens mål med utbildningen. Om eleven har medgett att den individuella 

studieplanen ändras, har eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen. Om 

eleven flyttar och byter huvudman ska rätten att fullfölja utbildningen utgå ifrån både den nya 

huvudmannens utbildningsplan och den nya individuella studieplanen. 

Gymnasieintyg 

Efter avslutad utbildning på ett introduktionsprogram ska rektorn utfärda ett gymnasieintyg 

som visar vilken utbildning en elev har fått. 

Från 20 juli 2018 ska det framgå av intyget utbildningens mål, samtliga betyg som eleven har 

fått och andra insatser som har ingått i den individuella studieplanen (Gymnasieförordningen 

kap 8 §21). Om utbildningen har inriktats mot ett särskilt yrkesområde ska det framgå vilket 

yrkesområde. 

En elev som avbryter sin utbildning på ett introduktionsprogram, inte fullföljer utbildningen 

enligt sin individuella studieplan, eller övergår till ett nationellt program ska få en 

sammanställning av vilka delar av utbildningen eleven har fullföljt jämfört med sin 

individuella studieplan. 

Nytt slutbetyg efter introduktionsprogram 

En elev som har fått betyg i ett eller flera av grundskolans ämnen genom studier på 

introduktionsprogram i gymnasieskolan har rätt att få ett nytt slutbetyg. Det är rektorn för 

gymnasieskolan som utfärdar det nya slutbetyget. 

Utdrag ur betygskatalogen 

Den som har slutfört ett yrkespaket ska kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka 

kurser eller delkurser som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som 

personen har fått på de olika kurserna. Listan över kurser i utdraget ger inte alltid tillräcklig 
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vägledning för att en arbetsgivare ska kunna bedöma en arbetssökandes yrkeskompetens. 

Utdraget ur betygskatalogen bör därför kompletteras med en bilaga som tydligt redogör för 

elevens yrkeskunnande och vilket yrkesområde som utbildningen är avsedd för. 

Närvaro, frånvaro och utskrivning 

Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men en elev som valt att skriva in sig har 

närvaroplikt. Utbildningen är på heltid, och rätten till studiemedel förutsätter att eleven har 

full närvaro. Frånvaro rapporteras kontinuerligt, och både giltig och ogiltig frånvaro ska enligt 

lag utredas. Vid behov kontaktas vårdnadshavare och Centrala Studiestödsnämnden (CSN). 

En elev som utan giltiga skäl är frånvarande under utbildningens tre första dagar anses ha 

tackat nej till sin plats. Om en inskriven elev är frånvarande mer än trettio dagar i följd utan 

giltiga skäl, så ska eleven enligt Gymnasieförordningen kap 12 §4a anses ha avslutat sin 

utbildning. Om det finns synnerliga skäl får dock rektor besluta att eleven inte ska anses ha 

avslutat utbildningen. 

En elev som väljer att avsluta sin utbildning (och ej har fyllt 20 år) övergår till Kommunalt 

aktivitetsansvar (KAA), och utskrivning sker i samråd. 

Yrkespaket i gymnasieskolan 

Ett yrkespaket består av en kombination av gymnasiala kurser som ska matcha de 

kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa. Yrkespaket kan 

förekomma inom vuxenutbildningen och på Yrkesintroduktion (IMY). 

Nationella yrkespaket inom introduktionsprogram 

Skolverket har tillsammans med olika branschkunniga tagit fram ett antal nationella 

yrkespaket. Yrkespaketen kan kombineras med grundskoleämnen för att ge möjlighet till 

behörighet till ett nationellt program. De kan också, utifrån individens behov, kombineras 

med gymnasiala kurser utöver de som ingår i ett visst yrkespaket. 

För vissa av yrkespaketen finns förslag på påbyggnadspaket och för en del av yrkespaketen 

finns förslag på lämpliga kurser att komplettera med, för att eleven ska få en bredare eller 

djupare kunskap inom området. 

En individuell bedömning måste alltid göras av om innehållet är lämpligt för att förbereda 

eleven för arbetsmarknaden. 
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Översikt Introduktionsprogrammen utifrån Skolverket 

Studievägar Programinriktat 
val (IMV) 

Yrkesintroduktion 
(IMY) 

Individuellt 
alternativ (IMA) 

Språkintroduktion 
(IMS) 

Målgrupp Obehöriga till 
visst nationellt 
program, med 
krav på vissa 
godkända betyg. 
 

Obehöriga till 
nationella 
program. 

Obehöriga till 
nationella 
program. 

Nyanlända och 
obehöriga till 
nationella program. 

Kommunens 
skyldighet 

Ska erbjuda, 
själva eller genom 
samverkan. 
 

Ska erbjuda. Ska erbjuda. Ska erbjuda. 

Huvudsakligt 
innehåll 

Grundskoleämnen 
för behörighet, 
det nationella 
programmets 
kurser. Läses mot 
specifikt program. 
 

Kurs/delkurs från 
yrkesprogram, 
annan yrkes-
utbildning, 
APL/praktik, 
andra insatser, 
samt ev. 
grundskoleämnen 
för behörighet. 
 

Grundskoleämnen, 
gymnasiekurser, 
andra insatser. 

Svenska/svenska som 
andraspråk, övriga 
grundskoleämnen, 
gymnasiekurser. 

Syftar till Studier på det 
nationella 
program som 
eleven läser mot. 

Etablering på 
arbetsmarknaden 
eller studier på 
yrkesprogram. 
Läses mot 
yrkesområde eller 
yrkesprogram. 
 

Fortsatt 
utbildning, 
yrkesintroduktion, 
etablering på 
arbetsmarknaden 

Studier på nationellt 
program, på annat 
introduktionsprogram, 
annan utbildning. 

Utformning För grupp 
(sökbart i förväg, 
med fastlagt 
innehåll) eller för 
enskild elev (ej 
sökbart i förväg) 
 

För grupp 
(sökbart i förväg, 
med fastlagt 
innehåll) eller för 
enskild elev (ej 
sökbart i förväg) 

För enskild elev. För enskild elev. 

Längd Eleven ska antas 
till det nationella 
programmet så 
snart möjligt. 

Utifrån elevens 
förutsättningar 
och mål (lokalt: 1-
3 år). 

Utifrån elevens 
förutsättningar 
och mål (lokalt: 1-
3 år). 

Utifrån elevens 
förutsättningar och 
mål (lokalt: 1-2 år). 

Övrigt 
 
 

 Yrkespaket kan 
förekomma. 
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Källor 

Skollagen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-

2010800_sfs-2010-800 

 

Gymnasieförordningen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039 

 

Läroplan för gymnasieskola 2011 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan 

 

Skolverket om introduktionsprogram 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/introduktionsprogram 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/introduktionsprogram
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/introduktionsprogram
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Plan för introduktionsprogram vid Ållebergsgymnasiet 
2021/2022 

Förslag till beslut 

1 Nämnden fastställer planen för introduktionsprogram vid 

Ållebergsgymnasiet läsåret 2021/2022.        

      

Bakgrund 

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in 

på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. 

Hemkommunen är skyldig att erbjuda obehöriga elever plats på 

introduktionsprogram till och med vårterminen det år man fyller 20 år.  

Det finns fyra olika introduktionsprogram (IM): 

 Programinriktat val (IMV) 

 Yrkesintroduktion (IMY) 

 Individuellt alternativ (IMA) 

 Språkintroduktion (IMS) 

 

Enligt 17 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska, utöver vad som gäller för all 

gymnasieutbildning, syftet med de olika introduktionsprogrammen vara 

- programinriktat val att elever ska få en utbildning som är inriktad 

mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska 

kunna antas till det programmet, 

- yrkesintroduktion att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som 

underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som 

leder till studier på ett yrkesprogram, 

- individuellt alternativ att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, 

annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden, och 

- språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med 

tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå 

vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.  



 

  2(2) 

 

 

Utbildning på introduktionsprogram ska följa en plan som beslutas av 

huvudmannen. I planen för introduktionsprogrammen ska det för varje 

introduktionsprogram finnas en beskrivning av utbildningens syfte, längd 

och huvudsakliga innehåll.   

Beslutsunderlag 
Plan för introduktionsprogram Ållebergsgymnasiet 2021/2022       

Beslutet ska skickas till 

Verksamhetschef gymnasieskola 

Rektor för introduktionsprogrammet Ållebergsgymnasiet 
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Sammanträdesdatum 

2021-03-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 32 Dnr 2021/00281  

Remissvar från barn- och utbildningsnämnden 
angående Klimatstrategi 2021-2030 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att anta Klimatstrategi 2021-2030 

för Falköpings kommun. 

2 I de fall de antagna klimatmålen innebär ökade kostnader för nämnderna 

ska budgetmedel tillskjutas aktuell nämnd.            

Bakgrund 

Klimatstrategi 2021-2030 ersätter kommunens Energi- och klimatstrategi 

2011-2020. Den nya strategin utgår från Falköpings mål om att bli en 

fossilbränslefri kommun senast 2030. Strategin har tagits fram i linje med 

Västra Götalands kraftsamling ”Klimat 2030” och innehåller samma 

fokusområden och arbetssätt.  

Inför antagandet av klimatstrategin i kommunfullmäktige har nu samtliga 

nämnder fått möjlighet att remissbehandla den. Svar ska vara inne till 

kommunstyrelsen senast 5 maj 2021. 

Förvaltningens bedömning 

Det är viktigt att Falköpings kommun tar sin del av ansvaret för att nå de 

globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet för klimatet. Inom barn- och 

utbildningsförvaltningens verksamhet, inom undervisning och praktisk 

verksamhet i skolor och förskolor, arbetar man mycket med dessa frågor. 

Det är viktigt att alla hjälps åt på olika sätt. 

När det gäller målet om ett fossilbränslefritt Falköping 2030 instämmer barn- 

och utbildningsnämnden i målsättningen. Dock kommer detta att innebära 

ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden. En stor budgetpost för 

nämnden är kostnader för skolskjuts. Eftersom de fossilfria alternativen är 

dyrare än de konventionella drivmedlen kommer detta att innebära kraftigt 

ökade kostnader vid upphandling av skolskjuts. Barn- och utbildnings-

nämnden förutsätter därför att man kommer att få kompensation för detta vid 

budgettilldelningen.   

Ökade kostnader för tekniska nämnden gällande underhåll av fastigheter och 

kostnader för uppvärmning med mera, kommer också att drabba barn- och 

utbildningsnämnden i form av höjd interndebitering. Även detta behöver 

barn- och utbildningsnämnden få kompensation för i budgettilldelningen. 

Beslutsunderlag 
Klimatstrategi för åren 2021-2030 – remissversion 

Delegationsbeslut om remiss av klimatstrategin            

              



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            

 



 

 

 

 

 

 
 
 
Klimatstrategi 2021-2030 

 

 

REMISSVERSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REMISSVERSION 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Typ av styrdokument Strategi 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Fastställd  "Skriv t.ex. 2016-01-01, § 10"  

Diarienummer "Skriv t.ex. KS 2016/210"  

Giltighetstid 2021-2030 

Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen 

Dokumentansvarig "Ange ansvarig tjänstepersons titel t.ex. Kanslichefen"  

Tidpunkt för 
aktualitetsprövning 

"Ange tidpunkt när styrdokumentet ev. ska revideras"  



REMISSVERSION 

 2 

Innehåll 
 

Bakgrund ........................................................................................................ 3 

Målsättning ..................................................................................................... 3 

Kommunens möjlighet att påverka ................................................................. 4 

Fokusområden ................................................................................................ 5 

Fokusområde 1: Hållbara transporter ......................................................... 5 

Fokusområde 2: Klimatsmart och hälsosam mat ........................................ 6 

Fokusområde 3: Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster ..... 7 

Fokusområde 4: Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler ................. 8 

Övriga prioriteringar i klimatarbetet............................................................... 9 

Lokal framställning av förnybar energi ...................................................... 9 

Förstärkning av kolsänkor ........................................................................ 10 

Hållbara finanser....................................................................................... 10 

Utbildning och medskapande i klimatomställningen ............................... 10 

Arbetssätt ...................................................................................................... 11 

Kommunen som föregångare.................................................................... 11 

Klimatplanering och klimatanpassning .................................................... 11 

Satsa på innovationer ................................................................................ 11 

Attraktiva lokalsamhällen ......................................................................... 11 

Genomförande .............................................................................................. 12 

Uppföljning ................................................................................................... 12 

 

 

  



REMISSVERSION 

 3 

Bakgrund 
Klimatutmaningen blir allt större. För att undvika katastrofala effekter av 

klimatförändringar behöver samhällssystem ställas om och fossila utsläpp 

av växthusgaser måste upphöra helt.  

Falköpings kommun tar sitt ansvar för att nå de globala målen i Agenda 

2030 och Parisavtalet för klimatet. Kommunen gör den egna organisationen 

klimatsmart och underlättar för invånarna att ställa om. Falköping bidrar till 

att Sverige och Västra Götaland ligger i framkant och når sina ambitiösa 

klimatmål.  

Falköpings kommun strävar efter en klimatomställning som skapar 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i samklang med de 

globala hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”.  

Målsättning 
Det övergripande målet för kommunens1 klimatstrategi 2021-2030 är 

”Fossilfritt Falköping 2030”. 

Fossilfri i det här fallet likställs med att kommunens organisation ska vara 

fossilbränslefri, alltså den direkta användningen av olja, kol och fossil gas 

ska ha upphört. Kommunen ska också minska användningen av 

fossilbaserade produkter och material i sina verksamheter. 

Falköpings klimatstrategi utgår från den regionala kraftsamlingen ”Klimat 

2030 – Västra Götaland ställer om”. Målsättningen är att klimatstrategin ska 

resultera i årlig utsläppsminskning i hela det geografiska området i linje med 

Västra Götalandsregionens koldioxidbudget. 

Falköping vill minska utsläppen även av andra växthusgaser än koldioxid 

med målet att bli en klimatneutral kommun år 2030.  

                                                 

1 När Falköpings kommun eller Falköping skrivs i dokumentet menas den geografiska ytan. När 

kommunen eller kommunens verksamheter skrivs menas Falköpings kommun som organisation. 
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Kommunens möjlighet att påverka 
Klimatutmaningen är komplex och ingen kan lösa alla problem på egen 

hand. Falköpings kommun ska ta aktivt ansvar tillsammans med andra och 

påverka utvecklingen i positiv riktning. 

Kommunen ska fokusera på att nå klimatmålen inom den egna 

organisationens alla verksamheter, för att visa att förändring är möjlig och 

fungera som förebild. 

Kommunen ska också underlätta klimatomställningen för alla invånare och 

besökare i det geografiska området. Det ska göras genom klimatåtgärder 

inom ramen för kommunens rådighet samt genom samverkan med ett brett 

spektrum av aktörer. 
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Fokusområden 
Falköpings klimatstrategi innehåller samma fyra fokusområden som 

”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Satsningarnas innebörd 

anpassas till Falköpings lokala kontext.  

 

 

 

 

Fokusområde 1: Hållbara transporter 

 

Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt 

resande  

Kommunens anställda ska i så stor utsträckning som möjligt använda 

hållbara transportmedel i tjänsten, i linje med en klimatstyrande resepolicy 

som även uppmuntrar klimatsmarta pendlingsresor till och från arbetet.  

Fysisk planering ska gynna gång, cykling och kollektivt resande inom och 

mellan kommunens orter. Kommunens insatser för cykling ska mätas och 

följas upp för ständig förbättring. Kollektiva trafiklösningar ska göras så 

tillgängliga som möjligt både inne i staden och på landsbygden. 
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Accelererad omställning till fossilfria fordon 

Den kommunala fordonsflottan ska bli helt fossilbränslefri. Målet gäller 

både personbilar, arbetsmaskiner och andra fordon som ägs eller leasas av 

kommunen.  

I upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete 

ska successivt strängare klimatkrav ställas på transporterna, med målet att 

alla samhällsbetalda transporter ska vara fossilfria 2030.  

Kommunen ska samverka med näringsliv och andra aktörer för att skapa 

förutsättningar för omställning till fossilfria fordon i samhället i stort. 

 

Effektiva godstransporter  

Genom fortsatta satsningar på logistikområdet ska Falköpings kommun 

agera föregångare i klimatomställningen för effektivare godstransporter och 

ett nytänkande transportsystem. 

Samordnad varudistribution ska minska behovet av godstransporter för 

kommunens verksamheters räkning. 

 

Klimatsmarta möten och semestrar  

Kommunen ska möjliggöra distansarbete och resfria möten med hjälp av 

digitala verktyg. Tjänsteresor som ändå görs ska ske med det mest 

klimatsmarta transportmedlet.  

Falköpings kommun ska utveckla och marknadsföra hållbar turism och en 

besöksnäring som tar god ekologisk hänsyn genom hela upplevelsen. 

 

 

Fokusområde 2: Klimatsmart och hälsosam mat 

 

Minskat matsvinn 

Kommunen ska arbeta dagligen och strukturellt för att minimera matsvinnet 

i alla offentliga måltider, inklusive kökssvinn, serveringssvinn och 

tallrikssvinn. 

Kommunen ska sprida kunskap om metoder för att minska matsvinn till det 

lokala näringslivets restauranger, livsmedelsbutiker och kommuninvånare. 
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Främja hållbart lantbruk 

Falköpings kommun ska fortsätta att utvecklas som en levande 

lantbrukskommun där hållbar matproduktion främjas av kommunen.  

När jordbruksmark arrenderas ut ska kommunen ställa krav som främjar 

klimatsmart markanvändning, livsmedelsproduktion och ökad kolinlagring i 

marken.  

För att säkra framtida hållbar livsmedelsförsörjning och ekosystemtjänster 

ska brukningsvärd jordbruksmark bevaras i linje med kommunens 

översiktsplan.  

 

Minskad miljö- och klimatpåverkan från inköpta livsmedel 

Kommunen ska beräkna de offentliga måltidernas klimatpåverkan och 

planera menyer för minskade växthusgasutsläpp.   

Maten som serveras ska vara hälsosam, näringsrik, säsongsbaserad och 

klimatsmart samt gynna biologisk mångfald.  

Närproducerade och ekologiska råvaror av hög kvalitet ska prioriteras. 

Svenska råvaror ska användas i möjligaste mån, med fokus på inköp från 

lokala livsmedelsproducenter. 

Konsumtion och produktion av miljö- och klimatvänliga råvaror och rätter 

ska främjas lokalt, baserade på relationer från jord till bord. 

 

 

Fokusområde 3: Förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster 

 

Större marknad för biobaserade material och drivmedel 

Kommunens verksamheter ska minska inköpen av fossilbaserade 

engångsprodukter, till förmån för flergångsartiklar och produkter av 

biobaserade, förnybara eller återvunna material.  

Genom ökad efterfrågan på bioplaster, förnybara textilfiber och andra 

hållbara naturbaserade produkter kan marknaden växa för klimatsmarta 

material.  

Falköpings kommun ska främja lokal produktion av biogas som ett hållbart 

drivmedel. 
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Tjänster och cirkulära varor 

Kommunen ska arbeta systematiskt med att möbler, kläder, datorer, mobiler 

och andra produkter som används i kommunala verksamheter ska få en lång 

livslängd. Konsumtionen av nya varor ska minska. Produkter som köps in 

ska vara lätta att återanvända, materialåtervinna eller energiutvinna.  

Kommunen ska i samverkan med andra aktörer underlätta utvecklingen av 

delningsekonomi. Hållbara tjänster ska ge invånarna möjlighet att låna eller 

hyra produkter istället för att köpa. 

Kommunen ska bidra till att förstärka en cirkulär ekonomi. Det lokala 

näringslivet ska stöttas i att utveckla industriell symbios, så att avfall inte 

existerar utan ses som råvara för någon annan. 

 

Design för en hållbar livsstil 

Utifrån ett invånarperspektiv ska kommunen främja design för hållbara 

livsstilar.  

Samhället ska underlätta tillgången till klimatsmarta lösningar som blir det 

mest attraktiva valet i vardagen. 

Beteendeförändringar ska uppmuntras med hjälp av designmetodik. Fysisk 

planering ska göra det möjligt att leva ett gott och hållbart liv i ett fossilfritt 

samhälle. 

 

 

Fokusområde 4: Sunda och klimatsmarta bostäder och 
lokaler 

 

Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler 

Kommunen ska minska klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation. 

Beständiga naturmaterial är att föredra framför fossilbaserade material. Krav 

på demonterbarhet ska ställas vid nybyggnad, större ombyggnader och 

renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder.  

Kommunen ska arbeta systematiskt för att minska energianvändningen i 

kommunala verksamheter såväl vid nybyggnation som i befintliga 

byggnader. 



REMISSVERSION 

 9 

Vid markanvisning ska kommunen inkludera krav på hållbart byggande. 

Kommunen ska samarbeta med bostadsbolag och näringsliv för att skapa 

förutsättningar för nya byggmaterial och metoder.  

Kommunala lokaler ska användas effektivt och samnyttjas mellan olika 

verksamheter.  

 

Effektiv och klimatsmart renovering 

Kommunen ska kartlägga nytta och kostnad för renoveringsåtgärder och 

investera i energieffektivisering.  

Information om effektiv och klimatsmart renovering ska vara tillgänglig på 

kommunens hemsida. Informationen ska spridas aktivt i samband med att 

bygglov beviljas för ombyggnad eller tillbyggnad. 

Kommunens invånare ska erbjudas kostnadsfri energi- och klimatrådgivning 

och stöd för klimatsmart renovering. 

 

 

Övriga prioriteringar i klimatarbetet 
Utöver de fokusområden som finns med i ”Klimat 2030 – Västra Götaland 

ställer om” prioriterar Falköpings kommun följande i sitt klimatarbete: 

 

 Lokal framställning av förnybar energi 

 Förstärkning av kolsänkor 

 Hållbara finanser 

 Utbildning och delaktighet i klimatomställningen 

 

 

 

Lokal framställning av förnybar energi 

Falköpings kommun ska bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar 

energiproduktion. Kommunen ska främja produktion av vindkraft, 

solenergi, biogas och andra förnybara energiformer inom det geografiska 

området. 

 

Kommunen som organisation ska vara en mikroproducent av förnybar el 

genom att solceller installeras på taken till kommunala fastigheter.  

 

Energi som köps in av kommunens verksamheter (el, värme, bränsle och 

kyla) ska vara miljömärkt och 100 procent förnybar. En så stor andel som 

möjligt av energiproduktionen ska ske lokalt. 
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Förstärkning av kolsänkor 

Falköpings kommun ska främja naturvårdsinsatser som skapar biologiska 

kolsänkor, genom att öka inlagringen av kol i mark, skog, växter och 

våtmarker och därmed minska mängden koldioxid i atmosfären. 

Kommunen ska sträva efter att maximera kolinlagringen i kommunägda 

marker med hjälp av metoder som också gynnar biologisk mångfald. Skog 

och jordbruksmark ska nyttjas som kolsänkor när det är möjligt i linje med 

översiktsplanen. 

Falköpings kommun ska öka kunskapen om biologiska kolsänkor både inom 

organisationen och bland invånarna. Kommunen ska sprida information till 

privata markägare om hur de kan motverka klimatförändringar genom ökad 

kolinlagring.  

 

 

Hållbara finanser 

Ekonomistyrning och hållbara finanser är viktiga verktyg i 

klimatomställningen. Hållbarhetsfrågor och grön finansiering är centrala 

delar i kommunens policy för finansverksamhet. 

Kommunens ekonomiavdelning ska ha hög kompetens på klimatområdet 

och systematiskt ställa hållbarhetskrav i upphandlingar, lån, placeringar och 

förvaltning av kommunala medel. 

Kommunen ska inte ha några kapitalplaceringar i fonder eller bolag med 

anknytning till fossilindustrin. Istället ska kapitalet placeras så att 

utvecklingen av klimatsmarta samhällslösningar premieras.  

Investeringar som inte täcks av skatteintäkter ska finansieras med hjälp av 

gröna lån som minskar kommunens fossila avtryck.  

 

 

Utbildning och medskapande i klimatomställningen 

I komplexa framtidsfrågor är det viktigt att arbeta medskapande för att öka 

delaktigheten och hitta lösningar som fungerar ur många olika perspektiv. 

Kommunen ska använda medskapande metoder för att engagera invånarna i 

att göra verklighet av klimatomställningen.  

Barn och unga i Falköpings kommun ska inspireras och engageras till att 

skapa den framtid de vill ha. Kommunen har ett ansvar att fånga upp och 

kanalisera den unga generationens kreativitet, nyfikenhet och handlingskraft 

för positiv förändring.  

 

Alla barn och ungdomar som växer upp i Falköpings kommun ska få goda 

kunskaper om klimatutmaningen. De ska ges möjlighet att bidra aktivt till 
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omställningen för en hållbar framtid både genom skolan och på fritiden. 

Deras idéer ska tas på allvar av beslutsfattare. 

 

Kommunen ska flera gånger om året arrangera event och aktiviteter om 

klimat riktade till allmänheten. Kommunen ska samarbeta både internt över 

förvaltningsgränserna och utåt med företag, organisationer, civilsamhälle 

och invånare för att tillsammans åstadkomma den omfattande förändring 

som är nödvändig ur ett helhetsperspektiv. 

 

Arbetssätt  
Fyra arbetssätt kombineras för att skapa den breda omställning av samhället 

som är nödvändig för att nå klimatmålen. Dessa arbetssätt ska genomsyra 

alla fokusområden i klimatstrategin. 

 

Kommunen som föregångare  

Kommunen ska ta ansvar och inspirera andra genom att 

minska klimatpåverkan av den egna verksamheten. 

Modiga beslut ska fattas för att ligga i framkant i 

klimatomställningen. 

Klimatplanering och klimatanpassning 

Nytänkande fysisk planering ska skapa förutsättningar 

för klimatsmarta miljöer och flöden. Kommunen ska 

arbeta förebyggande med att anpassa samhället till 

oundvikliga effekter av klimatförändringar. 

Satsa på innovationer 

Nya angreppssätt ska göra kommunen och regionen till 

en växtplats för framtidens klimatsmarta produkter och 

samhällslösningar. Kommunen ska samarbeta med 

forskare, testa ny teknik och främja industriell symbios. 

Attraktiva lokalsamhällen 

Kommunen ska främja en levande stad, landsbygd och 

lokalsamhällen där det är lätt att göra rätt. Samarbete 

för att underlätta klimatsmarta livsstilar är i fokus. 
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Genomförande   
Klimatstrategins genomförande säkras och integreras i kommunens 

styrsystem genom att kopplas tydligt till den ordinarie budgetprocessen.  

Genom att fastställa åtgärder i kommunens flerårsplan och avsätta medel i 

den ekonomiska budgeten frigörs resurser för styrning och samordning av 

den övergripande processen, samt för åtgärder i årliga verksamhetsplaner 

för varje nämnd och förvaltning. 

Utbildning, folkbildning, medborgardialog och informationsinsatser för alla 

åldrar och målgrupper är viktiga verktyg i klimatarbetet. Samverkan både 

internt inom kommunen och med externa aktörer är nyckeln till framgång.  

 

Uppföljning   
Genomförandet av klimatstrategin ska följas och styras ur ett helhets- och 

framtidsperspektiv.  

Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska årligen i verksamhetsplan 

beskriva hur nämnden kommande år ska arbeta med klimat utifrån 

beskrivna områden och målsättningar i denna klimatstrategi.  

Nämndernas planerade klimatarbete redovisas till och följs upp i ordinarie 

verksamhetsuppföljning, där det framgår vilket arbete som har gjorts samt 

hur det har bidragit till målsättningarna i strategin. 

Utsläppen av växthusgaser ska beräknas årligen och jämföras med Västra 

Götalandsregionens koldioxidbudget nerskalad till Falköping, så att 

åtgärderna kan justeras vid behov för att nå målen. Resultatet av 

uppföljningen presenteras årligen på den första planeringsdagen inför nästa 

års budget. 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska följa arbetet ur ett 

socialt perspektiv för att säkerställa att klimatomställningen på lång sikt 

gynnar alla invånares välmående.  



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@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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 Alla nämnder 

Hyresbostäder AB 

Klimatstrategi 2021-2030 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen remitterar förslag på Klimatstrategi 2021-2030 till 

samtliga nämnder, med svar senast 5 maj 2021.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 10 februari 

2021, § 17. 

Bakgrund 

Klimatstrategi 2021-2030 ersätter kommunens Energi- och klimatstrategi 

2011-2020. Strategin utgår från Falköpings mål om att bli en fossilbränslefri 

kommun senast 2030. Strategin har tagits fram i linje med Västra Götalands 

kraftsamling ’Klimat 2030’ och innehåller samma fokusområden och 

arbetssätt.  

I arbetet med framtagande av förslag på Klimatstrategi 2021-2030 har 

förankring skett med kommunledningsgruppen, andra aktuella 

tjänstepersoner, ordförandegruppen, m.m. 

 

Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Barn- och utbildningskontoret 

 

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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 Barn- och utbildningsnämnden 

Remissvar från barn- och utbildningsnämnden 
angående Klimatstrategi 2021-2030 

Förslag till beslut 

1 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att anta Klimatstrategi 2021-2030 för 

Falköpings kommun. 

2 I de fall de antagna klimatmålen innebär ökade kostnader för nämnderna 

ska budgetmedel tillskjutas aktuell nämnd.             

Bakgrund 

Klimatstrategi 2021-2030 ersätter kommunens Energi- och klimatstrategi 

2011-2020. Den nya strategin utgår från Falköpings mål om att bli en 

fossilbränslefri kommun senast 2030. Strategin har tagits fram i linje med 

Västra Götalands kraftsamling ”Klimat 2030” och innehåller samma 

fokusområden och arbetssätt.  

Inför antagandet av klimatstrategin i kommunfullmäktige har nu samtliga 

nämnder fått möjlighet att remissbehandla den. Svar ska vara inne till 

kommunstyrelsen senast 5 maj 2021. 

Förvaltningens bedömning 

Det är viktigt att Falköpings kommun tar sin del av ansvaret för att nå de 

globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet för klimatet. Inom barn- och 

utbildningsförvaltningens verksamhet, inom undervisning och praktisk 

verksamhet i skolor och förskolor, arbetar man mycket med dessa frågor. 

Det är viktigt att alla hjälps åt på olika sätt. 

När det gäller målet om ett fossilbränslefritt Falköping 2030 instämmer barn- 

och utbildningsnämnden i målsättningen. Dock kommer detta att innebära 

ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden. En stor budgetpost för 

nämnden är kostnader för skolskjuts. Eftersom de fossilfria alternativen är 

dyrare än de konventionella drivmedlen kommer detta att innebära kraftigt 

ökade kostnader vid upphandling av skolskjuts. Barn- och utbildnings-

nämnden förutsätter därför att man kommer att få kompensation för detta vid 

budgettilldelningen.   
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Ökade kostnader för tekniska nämnden gällande underhåll av fastigheter och 

kostnader för uppvärmning med mera, kommer också att drabba barn- och 

utbildningsnämnden i form av höjd interndebitering. Även detta behöver 

barn- och utbildningsnämnden få kompensation för i budgettilldelningen. 

Beslutsunderlag 
Klimatstrategi för åren 2021-2030 – remissversion 

Delegationsbeslut om remiss av klimatstrategin            

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Karina Bronell 

Skolchef 



 

 2021-03-31 

 

 1 (1) 

 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

 
| Barn- och utbildningsförvaltningen 

 
Jens Sjöstrand | 0515- 88 52 84 | jens.sjostrand@falkoping.se 

Falköpings kommun, 521 81 Falköping | Besök: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 | Växel 0515-88 50 00 
barn.utb@falkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Plusgiro 3 21 38-0 | Org nr 212000-1744 

 

Ekonomisk lägesrapport per 31 mars 2021 

 

Helårsprognosen för barn- och utbildningsnämnden efter 3 månader är att 

nämnden kommer hålla sin budget för 2021. Skillnaden mot föregående års 

negativa avvikelse på 10 miljoner kronor ligger dels i att barn- och 

utbildningsnämnden fått en ökad ram med 7 miljoner kronor och dels i att 

man förlängt sjuklönekompensationen till och med april samt att Falköpings 

tilldelning från statsbidraget för likvärdig skola ökat med 7 miljoner kronor 

jämfört med 2020. 

 

Förskolan ser enligt prognos ut att gå mot ett överskott, grundskolan ser ut 

att hålla sin budget och gymnasieskolan ser ut att gå mot ett underskott.  

 

Sammantaget ser barn- och utbildningsnämnden ut att hålla sin budget enligt 

prognosen. 

 

 

 

Jens Sjöstrand 

Förvaltningsekonom 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 33 Dnr 2021/00125  

Ekonomisk lägesrapport   

      

      

Bakgrund 

Förvaltningsekonomen informerar kort om det ekonomiska läget som inte 

visar på några förändringar sedan nämndsmötet den 9 mars 2021. Barn- och 

utbildningsnämnden förväntas hålla sin budget för år 2021, även om de olika 

verksamhetsformernas prognoser varierar. En mer utförlig ekonomisk 

rapport kommer att presenteras vid nämndsammanträdet den 6 april 2021.      

      

      

  

 

            

 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 34 Dnr 2021/00304  

Tillsyn av fristående förskolor och fritidshem i 
Falköpings kommun 2021  

           

Bakgrund 

Hösten 2021 genomförs tillsyn vid de fristående förskolorna och 

fritidshemmen i Falköpings kommun. Tillsynen genomförs med stöd av 26 

kap. 4 § skollagen (2010:800) genom besök av erfarna förskollärare, 

controller och verksamhetschefer för förskola och grundskola. Tillsynen 

fokuserar på faktorer som har betydelse för en god utvecklings- och 

lärandemiljö. 

Den omfattar, från och med den 1 januari 2019, även skärpta krav på ägar- 

och ledningsprövning avseende erfarenhet och insikt, ekonomiska 

förutsättningar och lämplighetskrav, enl. 2 kap. 5b § skollagen.  

Vid tillsynsbesöket granskas förutsättningar, verksamhetsprocesser och 

resultat.  

 

Efter tillsynsbesök och genomgång av inlämnade svar, från respektive 

fristående förskolas och fritidshems huvudman, görs en bedömning gällande 

i vilken utsträckning verksamheten stämmer överens med de krav och 

förväntningar som utrycks i skollag, allmänna råd, läroplan för förskolan och 

övriga författningar. Granskningen utgår även från tidigare tillsynsbeslut.  

 

Efter tillsynen inbjuds respektive rektor och representanter från 

huvudmannen till ett möte för återkoppling. Om ingen kritik framkommit 

som förändrar någon av de fristående förskolornas eller fritidshemmens  

möjlighet att driva sin verksamhet, utfärdas ett tillsynsbeslut. Om kritik 

framkommer, får berörd verksamhet återkomma med förslag till 

förbättringar. 

 

Nämnden kommer att informeras om utfallet när tillsynen är avslutad.      

      

  

 

            

 



 

Barn- och utbildningskontoret 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Information om tillsyn vid fristående förskolor och 
fritidshem i Falköpings kommun 2021 

      

Bakgrund 

Hösten 2021 genomförs tillsyn vid de fristående förskolorna och 

fritidshemmen i Falköpings kommun. Tillsynen genomförs med stöd av 26 

kap. 4 § skollagen (2010:800) genom besök av erfarna förskollärare, 

controller och verksamhetschefer för förskola och grundskola. Tillsynen 

fokuserar på faktorer som har betydelse för en god utvecklings- och 

lärandemiljö. 

Den omfattar, från och med den 1 januari 2019, även skärpta krav på ägar- 

och ledningsprövning avseende erfarenhet och insikt, ekonomiska 

förutsättningar och lämplighetskrav, enl. 2 kap. 5b § skollagen.  

Vid tillsynsbesöket granskas förutsättningar, verksamhetsprocesser och 

resultat. Skolinspektionens självgranskningsinstrument, ”Kolla din förskola”, 

ligger till grund för besökens dokumentation.  

 

Efter tillsynsbesök och genomgång av inlämnade svar, från respektive 

fristående förskolas och fritidshems huvudman, görs en bedömning gällande 

i vilken utsträckning verksamheten stämmer överens med de krav och 

förväntningar som utrycks i skollag, allmänna råd, läroplan för förskolan och 

övriga författningar. Granskningen utgår även från tidigare tillsynsbeslut.  

 

Efter tillsynen inbjuds respektive rektor och representanter från 

huvudmannen till ett möte för återkoppling. Om ingen kritik framkommit 

som förändrar någon av de fristående förskolornas eller fritidshemmens  

möjlighet att driva sin verksamhet, utfärdas ett tillsynsbeslut. Om kritik 

framkommer, får berörd verksamhet återkomma med förslag till 

förbättringar. 

 

 

 

Nämnden kommer att informeras om utfallet när tillsynen är avslutad. 
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Ann Johansson  Caroline Lindgren 

Verksamhetschef förskola  Controller 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 35 Dnr 2021/00282  

Information kring GDPR och molntjänster    

Bakgrund 

 

Förutsättningar 

Barn- och utbildnings nämnden är ytterst ansvarig för hur personuppgifter 

hanteras i de kommunala förskolorna och skolorna. Detta inkluderar även 

hur personuppgifterna hanteras i de system som verksamheterna använder 

för att kunna fullfölja sina uppdrag.  

Begrepp 

Personuppgifter är den typ av uppgifter som kan användas som för att 

identifiera en viss person. Det mest uppenbara i en svensk kontext brukar 

vara personnummer men det gäller även för och efternamn, adress, e-

postadress, IP-adress eller bild på en person.  

Några personuppgifter benämns av GDPR som särskilt skyddsvärda, till 

exempel sexuell läggning eller religiös tillhörighet. GDPR understryker även 

vikten av att skydda barns och elevers personuppgifter då de ses som extra 

sårbara.    

Molntjänster 

Under de senaste tio åren har andelen av system och tjänster som lagras och 

körs på våra egna datorer eller i en server på stadshuset minskat. Dessa 

system och tjänster körs allt oftare från externa serverhallar som kan finnas 

på olika platser i världen. Dessa system och tjänster brukar kallas för 

molntjänster. Det finns stora och små molntjänster. De stora i detta 

sammanhang kan vara tex Microsoft teams/Office 365, Google workspace 

och Facebook. Mindre molntjänster kan till exempel vara internetbanker 

eller hemsidor där man kan boka klipptid eller beställa hem lunch. Det är 

också viktigt att veta att mindre molntjänster ofta använder sig av servrar 

från något av de stora amerikanska bolagen, framförallt Amazon.  

GDPR och molntjänster  

Ett av kraven i GDPR är att om en molntjänst innehåller personuppgifter från 

medborgare måste dessa förvaras på ett säkert sätt och får bara användas i de 

syften som är lagliga enligt GDPR. Laglig grund kan till exempel vara 

myndighetsutövning, för att kunna fullfölja avtal eller samtycke från den 

enskilde. Detta innebär att molntjänster som har sina servrar i USA måste 

behandla personuppgifterna i enlighet med GDPR. Detta blir ofta 

problematiskt, då USA:s antiterrorlagstiftning kolliderar med GDPR.  

 



 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-23 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

GDPR, EU och USA 

För att möjliggöra för molntjänster i USA att kunna verka på den europeiska 

marknaden har EU och USA tecknat avtal som reglerat hur personuppgifter 

från EU-medborgare ska skyddas när de lagras i USA. Denna typ av 

överenskommelser har funnits både innan (Safe harbour) och efter införandet 

av GDPR (privacy shield). Gemensamt för dessa överenskommelser är att de 

senare har fallit, efter domar i EU-domstolen. Det senaste fallet är den så 

kallade Schrems II-målet där privacy shield ogiltigförklarades av EU-

domstolen.  

Vid sidan om privacy shield har det även funnits en överenskommelse som 

kallats för standardavtalsklausuler och det är den som nu används som stöd 

för att fortsätta använda tex Microsoft och Googles tjänster. Det är även den 

som Falköpings kommun lutar sig emot i pilotprojektet för Microsoft teams.  

De flesta juridiska bedömare menar dock att det är sannolikt att 

standardavtalsklausulerna så som de ser ut idag också skulle falla om de 

drevs till EU-domstolen. Historiskt sett har varje överenskommelse som 

fallit följts av en ny överenskommelse då det alltid funnits en politisk vilja 

att lösa problemet.    

I och med att standardavtalsklausuler som Google och Microsoft lutar sig 

emot riskerar att fällas om de drivs till EU-domstolen så finns det en risk 

som barn- och utbildningsnämnden måste vara medveten om och ta hänsyn 

till. Det är möjligt att historien återupprepar sig och att en ny överens-

kommelse mellan EU och USA tecknas ifall standardavtalsklausulerna faller 

men det är också möjligt att det inte blir någon överenskommelse och då 

måste sannolikt de molntjänster som används avvecklas eller bytas ut. Det 

finns även en risk att IMY (tidigare datainspektionen) bedömer att nämnden 

varit allt för oförsiktig som personuppgiftsansvarig och utdömer vite.  Detta 

är frågeställningar som hela det offentliga Sverige brottas med och vi kan 

konstatera att väldigt få, om någon, aktör har valt att gå ur Googles eller 

Microsofts lösningar för att vara på säkra sidan, vilket sannolikt beror på att  

konsekvenserna för verksamheterna skulle bli allt för stora. IMY kommer 

dock inte att kunna ta någon hänsyn till hur andra huvudmän har gjort utan 

kommer att bedöma från fall till fall.     
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Information kring GDPR och molntjänster   

Bakgrund 

 

Förutsättningar 

Barn- och utbildnings nämnden är ytterst ansvarig för hur personuppgifter 

hanteras i de kommunala förskolorna och skolorna. Detta inkluderar även 

hur personuppgifterna hanteras i de system som verksamheterna använder 

för att kunna fullfölja sina uppdrag.  

Begrepp 

Personuppgifter är den typ av uppgifter som kan användas som för att 

identifiera en viss person. Det mest uppenbara i en svensk kontext brukar 

vara personnummer men det gäller även för och efternamn, adress, e-

postadress, IP-adress eller bild på en person.  

Några personuppgifter benämns av GDPR som särskilt skyddsvärda, till 

exempel sexuell läggning eller religiös tillhörighet. GDPR understryker även 

vikten av att skydda barns och elevers personuppgifter då de ses som extra 

sårbara.    

Molntjänster 

Under de senaste tio åren har andelen av system och tjänster som lagras och 

körs på våra egna datorer eller i en server på stadshuset minskat. Dessa 

system och tjänster körs allt oftare från externa serverhallar som kan finnas 

på olika platser i världen. Dessa system och tjänster brukar kallas för 

molntjänster. Det finns stora och små molntjänster. De stora i detta 

sammanhang kan vara tex Microsoft teams/Office 365, Google workspace 

och Facebook. Mindre molntjänster kan till exempel vara internetbanker 

eller hemsidor där man kan boka klipptid eller beställa hem lunch. Det är 

också viktigt att veta att mindre molntjänster ofta använder sig av servrar 

från något av de stora amerikanska bolagen, framförallt Amazon.  
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GDPR och molntjänster  

Ett av kraven i GDPR är att om en molntjänst innehåller personuppgifter från 

medborgare måste dessa förvaras på ett säkert sätt och får bara användas i de 

syften som är lagliga enligt GDPR. Laglig grund kan till exempel vara 

myndighetsutövning, för att kunna fullfölja avtal eller samtycke från den 

enskilde. Detta innebär att molntjänster som har sina servrar i USA måste 

behandla personuppgifterna i enlighet med GDPR. Detta blir ofta 

problematiskt, då USA:s antiterrorlagstiftning kolliderar med GDPR.  

 

GDPR, EU och USA 

För att möjliggöra för molntjänster i USA att kunna verka på den europeiska 

marknaden har EU och USA tecknat avtal som reglerat hur personuppgifter 

från EU-medborgare ska skyddas när de lagras i USA. Denna typ av 

överenskommelser har funnits både innan (Safe harbour) och efter införandet 

av GDPR (privacy shield). Gemensamt för dessa överenskommelser är att de 

senare har fallit, efter domar i EU-domstolen. Det senaste fallet är den så 

kallade Schrems II-målet där privacy shield ogiltigförklarades av EU-

domstolen.  

Vid sidan om privacy shield har det även funnits en överenskommelse som 

kallats för standardavtalsklausuler och det är den som nu används som stöd 

för att fortsätta använda tex Microsoft och Googles tjänster. Det är även den 

som Falköpings kommun lutar sig emot i pilotprojektet för Microsoft teams.  

De flesta juridiska bedömare menar dock att det är sannolikt att 

standardavtalsklausulerna så som de ser ut idag också skulle falla om de 

drevs till EU-domstolen. Historiskt sett har varje överenskommelse som 

fallit följts av en ny överenskommelse då det alltid funnits en politisk vilja 

att lösa problemet.    

I och med att standardavtalsklausuler som Google och Microsoft lutar sig 

emot riskerar att fällas om de drivs till EU-domstolen så finns det en risk 

som barn- och utbildningsnämnden måste vara medveten om och ta hänsyn 

till. Det är möjligt att historien återupprepar sig och att en ny överens-

kommelse mellan EU och USA tecknas ifall standardavtalsklausulerna faller 

men det är också möjligt att det inte blir någon överenskommelse och då 

måste sannolikt de molntjänster som används avvecklas eller bytas ut. Det 

finns även en risk att IMY (tidigare datainspektionen) bedömer att nämnden 

varit allt för oförsiktig som personuppgiftsansvarig och utdömer vite.  Detta 

är frågeställningar som hela det offentliga Sverige brottas med och vi kan 

konstatera att väldigt få, om någon, aktör har valt att gå ur Googles eller 

Microsofts lösningar för att vara på säkra sidan, vilket sannolikt beror på att  

konsekvenserna för verksamheterna skulle bli allt för stora. IMY kommer 

dock inte att kunna ta någon hänsyn till hur andra huvudmän har gjort utan 

kommer att bedöma från fall till fall.   
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Sammanfattning 
Det är en grundförutsättning för samhället att en trygg och hälsosam 

dricksvattenförsörjning säkerställs till invånare, verksamhetsutövare och 

besökare i kommunen. Detsamma gäller hantering av spill- och dagvatten 

som ska hanteras ändamålsenligt utan risk för skada på människors hälsa och 

miljö. Dessa frågor som rör allmän och enskild vattenförsörjning samt dag- 

och spillvattenhantering benämns vidare som ”VA-försörjning”.   

Samhällsutveckling och befolkningstillväxt tillsammans med 

klimatförändringar är utmaningar i arbetet med att uppnå en hållbar VA-

försörjning. Därför finns behov av ett strategiskt, förvaltningsövergripande 

VA-planeringsarbete inom kommunen.  

I Falköpings kommun har man sedan 2018 arbetat med strategisk VA-

planering i syfte att uppnå en hållbar VA-försörjning. Arbetet påbörjades med 

en nulägesbeskrivning som redovisades i VA- översikt 2018 och fortsatte 

sedan med föreliggande VA-plan. Under arbetet identifierades behovet av 

fördjupat arbetet inom fyra områden för vilka mer detaljerade delrapporter 

arbetats fram. Delrapporter för reservvatten, VA-utveckling utanför 

verksamhetsområdet samt brand- och släckvatten är inkluderade i VA- plan  

medan delrapport för dagvatten hanteras i Dagvattenplan.  

I VA-plan presenteras VA-strategier som tydliggör kommunens viljeriktning 

och strategiska vägval. VA-strategierna har tagits fram gemensamt med 

kommunens tjänstemän och politiker. Under arbetet identifierades åtgärder 

som krävs för att uppnå strategierna. För varje åtgärd anges tidplan samt 

ansvarig förvaltning eller enhet. På så sätt utgör planen ett underlag för 

fortsatt verksamhetsplanering och budgetarbete. Beslutade strategier och 

åtgärder kommer innebära behov av personella och ekonomiska resurser för 

flera förvaltningar och enheter.  

VA-plan och dess bilagor antas i kommunfullmäktige. Huvudansvaret för VA-

plan ligger hos kommunstyrelsen, avdelningen för hållbar utveckling. 

Ansvaret för delplanerna har fördelats mellan berörda enheter inom 

kommunen.  

För att den strategiska VA-planeringen ska vara ett användbart underlag och 

riktmärke i kommunens arbete behöver den hållas aktuell. VA-plan med 

tillhörande delplaner är levande dokument som vid behov uppdateras i 

samband med aktualisering av kommunens översiktsplan samt vid varje 

mandatperiod.  

 

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt 

förmedlade av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  
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1 Inledning 
 

1.1 Syfte och bakgrund 
Syftet med VA-plan  är att uppnå en hållbar VA-försörjning i kommunen. 

Med VA-försörjning avses allmän och enskild vattenförsörjning samt dag- 

och spillvattenhantering.  I planen tydliggörs kommunens viljeriktning och 

strategiska vägval i form av VA- strategier. De åtgärder som krävs för att 

uppnå strategierna definieras. För varje åtgärd anges tidplan samt ansvarig 

förvaltning eller enhet. Dessa ligger till grund för kommande 

verksamhetsplanering, budgetarbete och översiktsplanering, se Figur 1-1. 

VA-plan bidrar till att nå de nationella miljömålen och de 

miljökvalitetsnormer som är uppsatta enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 

Den bidrar till att kommunens invånare ska känna sig trygga och 

informerade kring distribution, tillsyn och planerad utbyggnad av VA-

försörjning. VA-plan utgör en plattform för hållbar samhällsutveckling där 

VA-försörjning ska hanteras i en förändrad miljö med avseende på 

exempelvis klimat och demografi.  

 

Figur 1-1. Strategisk VA-planering i Falköpings kommun har många olika nyttor, kopplade 

till miljön, till kommunens verksamhet och till invånarna. 

 

Falköpings strategiska VA-planering är delfinansierad genom LOVA-bidrag0F

1 

då åtgärder inom långsiktig planering bland annat leder till minskade 

                                                 

1 LOVA-bidrag delas ut av länsstyrelsen för lokala vattenvårdsprojekt som syftar till att 

förbättra havsmiljön. 

VA-plan

Budget-
underlag

Underlag till 
ÖP

Verksamhets-
planering

God 
vattenstatus

Hälsomässigt 
god VA-

försörjning i 
kommunen
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näringsämnestillförsel från spillvattenhantering till naturliga vatten och på så 

sätt minskad övergödning.  

Falköpings strategiska VA-planering utförs med utgångspunkt i Havs- och 

Vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering1F

2.  Arbetet 

påbörjades med en nulägesbeskrivning i VA- översikt 2018 som la grunden 

till föreliggande VA-plan, se Figur 1-2. 

 

Figur 1-2. Delmoment i Falköpings strategiska VA-planeringen. VA-plan utgör tredje 

steget i arbetet.  

 

 

1.2 Arbetsprocess  
VA-försörjning är en samhällsbyggnadsfråga som berör flera av kommunens 

verksamheter och förvaltningar. Arbetet med att ta fram en välförankrad och 

genomförbar VA-plan kräver således samverkan, politisk förankring, 

engagemang och långsiktigt fokus.  

I det inledande arbetet med VA-plan hölls en workshop med tjänstepersoner 

och politiker i Falköpings kommun. Under workshopen diskuterades 

kommunens styrkor, utmaningar samt vad som krävs för att uppnå en 

hållbar VA-försörjning. Resultatet från workshopen har konkretiserats i de 

strategier och åtgärder som presenteras i VA-plan  Därtill identifierades 

områden i behov av ett fördjupat arbete för vilka det utarbetats delrapporter. 

Delrapporter för reservvatten, VA-utveckling utanför verksamhetsområdet 

                                                 

2 Vägledning för kommunal VA-planering (2014:1) Havs- och vattenmyndigheten, 

Naturvårdsverket. 

Steg 1: Uppstart

Arbetsgrupp sammankallas, projektets ramar definieras och 
förankras politiskt.

Steg 2: VA-översikt 2018

Nuläget för VA-försörjning i hela kommunen sammanställs. 
Förutsättningar, styrkor och utmaningar i kommunen beskrivs 
för att skapa en gemensam utgångspunkt i VA-
planeringsarbetet. 

Steg 3: VA-plan 

Utifrån nulägesbeskrivningen definieras gemensamma 
strategier för att utveckla verksamheten. 
De åtgärder som krävs för att uppnå strategierna identifieras. 

Steg 4: Implementering och uppföljning  

Kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utföra och följa 
upp planens åtgärder. Översyn av dokumenten görs regelbundet 
och vid behov repeteras arbetsprocessen från steg 1.
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samt brand- och släckvatten ingår i VA-plan medan delrapport för dagvatten 

utgör ett separat dokument, Dagvattenplan.  

 

1.2.1 Projektorganisation 
Tjänstepersoner från Kommunledning, Samhällsbyggnad, Stadsbyggnad, 

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) och Samhällsskydd mellersta 

Skaraborg (SMS) har medverkat i hela eller delar av den strategiska VA 

planeringen. Under arbetsprocessen har frågeställningar och behov förankrats 

även utanför arbetsgruppen, såväl bland tjänstepersoner som i berörda 

politiska instanser. Deltagare i arbetsgruppen i Falköpings kommun redovisas 

nedan. Sweco har författat rapporten och har haft rollen som process- och 

projektledare.  

 

Arbetsgrupp Falköpings kommun 

Ida Kyrkander Chef Hållbar utveckling (projektledare VA plan) 

Stig Säll  VA-chef 

Adela Kapetanovic Projekteringschef VA 

Mikael Broberg VA projektör 

Rasmus Johansson VA-ingenjör 

Amelie Sandström Kommunarkitekt 

Tomas Ekelund Klimatanpassningsstrateg 

Carin Fransson Kommunekolog 

Fredrik Johansson Gatuchef 

Alexander Spak VA rådgivare (MÖS) 

Lena Gustavsson Miljöskyddsinspektör (MÖS) 

Max Ulrikz  Avdelningschef (MÖS) 

Peder Samuelsson Säkerhetssamordnare (SMS) 

Christer Hultcrantz Enhetschef (SMS) 

 

1.3 Antagande av VA-plan  
VA-plan är ett styrande dokument på kommunövergripande nivå. 

Kommunfullmäktige antar VA-plan i dess helhet, inklusive delrapporter och 

bilagor. Inför antagande skickas den på remiss till berörda förvaltningar.  

 

1.4 Genomförande av VA-plan 
För att VA-plan ska vara ett användbart underlag och riktmärke i kommunens 

arbete med VA-försörjning behöver den hållas aktuell. Planen med 

tillhörande delplaner ska därför vara levande dokument som revideras vid 

behov i samband med aktualisering av kommunens översiktsplan samt vid 

varje mandatperiod.  
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Det är utmanande när VA-plan ska övergå från planeringsarbete till 

implementering i förvaltningars och enheters dagliga arbete. Det krävs 

tydlighet i processer och ansvarsfördelning. För att gå från ord till handling 

ska VA-strategier och åtgärder ligga till grund för verksamhetsplanering och 

budgetarbete.  Beslutade strategier och åtgärder kommer således innebära 

behov av personella och ekonomiska resurser för flera förvaltningar och 

enheter. 

För att möjliggöra en förvaltningsövergripande implementering av VA- 

planeringen tillsätts en VA-plangrupp samt en grupp för respektive 

delrapport, alternativt bedrivs arbetet i redan existerande grupper. I grupperna 

finns representanter från berörda förvaltningar vilket möjliggör hantering av 

ärenden av skild karaktär. Här kan aspekter som berör teknik, planering och 

miljö hanteras vilket ger en helhetssyn och förutsättningar för proaktivt arbete 

inom respektive organisation. En del i gruppernas arbete är att hitta 

gemensamma beröringspunkter, en annan del är att informera övriga enheter 

och medarbetare om arbetet med åtgärderna.   

Respektive grupp ska träffas efter behov, men minst en gång per år. I Figur 

1-3 framgår vilken förvaltning som har ansvar för respektive plan och hur ofta 

de ska ses över för att bedöma behov av revidering. Ansvaret avser att 

sammankalla gruppen för möten, att vid behov revidera planen samt att följa 

upp arbetet med åtgärderna.  

 Ansvarig 
förvaltning 

Översyn 

VA- plan 2020 HU 

Årligen 

Dagvatten VA 

Brand och släckvatten VA 

Reservvatten VA 

VA utanför verksamhetsområdet MÖS 

Figur 1-3. Förvaltning som ansvarar för att sammankalla grupper, vid behov utföra 

revidering samt uppföljning av åtgärder.     

 

1.5 Avgränsningar 
I VA- plan behandlas i första hand förvaltningsövergripande åtgärder, se 

Figur 1-4. Dessa åtgärder ska införlivas i respektive förvaltnings löpande 

verksamhet. Bland åtgärderna finns delar som kommunen och MÖS redan 

arbetar med. Dessa inkluderas för att tydliggöra vikten av fortsatt arbete.  
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Figur 1-4. I VA-planen behandlas i första hand förvaltningsövergripande åtgärder. Mer 

detaljerade åtgärder, som endast berör en specifik enhet på kommunen, har inte 

identifierats i detta arbete och hanteras istället i respektive enhets verksamhetsplanering.  

  

Åtgärder som berör flera 
avdelningar inom Falköpings 
kommun och MÖS

•Exempelvis hantering av brand- och 
släckvatten

VA-plan

Åtgärder som endast berör en 
enskild avdelning

•Exempelvis drift och underhåll av 
ledningsnät, prioriteringsordning för 
åtgärd av enskilda avlopp

Respektive enhets 
verksamhetsplanering
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2 VA-strategier 
 

Detta kapitel innehåller VA-strategier som visar kommunens viljeriktning 

och strategiska vägval för att uppnå en hållbar VA-försörjning. Strategierna 

har tagits fram gemensamt med kommunens tjänstemän och politiker.  

 

Strategierna är indelade i fyra kategorier: 

 Övergripande strategier 

 Strategier inom kommunens verksamhetsområde för VA 

 Strategier utanför kommunens verksamhetsområde för VA 

 Strategier för dagvattenhantering 

 

2.1 Övergripande strategier 
 Planering och utveckling av VA-försörjningen ska anpassas till ett 

förändrat klimat. 

 Kommunen ska verka för att bibehålla och uppnå 

miljökvalitetsnormerna för vatten. 

 VA-försörjning ska vara en naturlig del i kommunens 

samhällsplanering. 

 Kommunen ska verka för ökad medvetenhet hos allmänheten i frågor 

och problematik som rör vatten och avlopp. 

 

2.2 Strategier inom kommunalt verksamhetsområde 
för VA 

VA-försörjning inom kommunalt verksamhetsområde för VA ordnas av 

VA-huvudmannen, som i Falköpings kommun är kommunens VA-avdelning. 

Inrättande av verksamhetsområde sker i områden där vattenförsörjning och 

avlopp behöver ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skydd för 

människors hälsa eller miljön. VA-huvudmannen levererar vatten till, och tar 

hand om spillvatten från, normal hushållsanvändning.  

1. Nya anläggningar för VA-försörjning ska dimensioneras och anläggas 

för att bibehålla funktionen i ett förändrat klimat.  

2. Befintliga anläggningar för VA-försörjning ska successivt anpassas 

till ett förändrat klimat så att funktionen bibehålls/uppnås. 

3. Alla kommunala vattentäkter ska ha erforderligt skydd. 

4. Ambitionsnivån för reservvattenförsörjning ska vara klargjord. 

5. Det ska finnas en plan för reservvattenförsörjning som följer politiskt 

förankrad ambitionsnivå.  

6. Det ska finnas en uppdaterad och politiskt förankrad plan för 

nödvattenförsörjning. 

7. Spillvattenhanteringen ska resurseffektiviseras genom bland annat 

avveckling av vissa mindre avloppsreningsverk. 
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8. Kretsloppsanpassning av spillvattenhantering ska vidareutvecklas.  

9. Ett aktivt uppströmsarbete ska bedrivas för att minska mängderna 

oönskade ämnen i ytvatten och grundvatten. 

10. Förnyelse av befintliga VA-ledningar ska ske enligt framtagen 

förnyelseplan med en förnyelsetakt på 100 år. 

11. Områden inom detaljplan bör vara anslutna till kommunalt vatten, 

spill- och dagvatten.  

 

2.3 Strategier utanför kommunalt verksamhetsområde 
för VA 

Utanför kommunalt verksamhetsområde för VA ansvarar fastighetsägare 

eller verksamhetsutövare för VA-försörjningen; enskild VA-försörjning. 

Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) har ansvar för tillsyn i områden 

utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. De VA-föreningar som har 

avtalsanslutningar till kommunalt vatten och/eller avlopp ligger utanför 

kommunalt verksamhetsområde för VA. Strategierna är i linje med 

kommunens åtgärder i Vattenmyndighetens gällande åtgärdsprogram 

(2016-2021).  

 

12. Inventering av enskilda avlopp ska prioriteras i anslutning till 

recipienter känsliga för avloppspåverkan. 

13. Större enskilda vattentäkter ska ha erforderligt skydd. 

14. Det ska vara tydligt vilka krav och förväntningar som ställs på 

enskilda lösningar för vatten och avlopp. 

15. Invånare med enskilt vatten och avlopp ska erbjudas VA-rådgivning. 

16. Det ska finnas en långsiktig planering som tydliggör var vatten, spill- 

och dagvatten ordnas av den enskilde, samt var det planeras att ordnas 

av VA-huvudmannen. 

 

2.4 Strategier för dagvatten 
En hållbar dagvattenhantering innebär att skapa system som efterliknar 

naturens sätt att omhänderta vatten. Dagvattenhantering förekommer både 

inom och utanför allmänt verksamhetsområde för VA. Hantering av 

dagvatten är ett större problem i staden än på landsbygden, eftersom snabb 

avrinning och föroreningsbelastning generellt sett ökar när fler ytor är 

hårdgjorda. För dagvattenhantering är ansvaret fördelat på flera avdelningar 

inom kommunen samt hos externa parter. Det strategiska arbetet med 

dagvattenfrågor behandlas i separat dokument; Dagvattenplan. 
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17. Ansvaret för dagvattenhantering ska vara tydligt såväl inom 

kommunens organisation som för privatpersoner och 

verksamhetsutövare. 

18. Dagvatten ska ses som en resurs och nyttjas vid gestaltning.  

19. Vid exploatering ska ytor för hantering av dagvatten avsättas tidigt i 

planeringsstadiet. 

20. Behov av ytor för hantering av dagvatten i befintliga områden ska 

kartläggas och analyseras. 

21. Dagvattenflöden ska i första hand infiltreras och i andra hand 

fördröjas så nära källan som möjligt.   

22. Utsläpp av dagvatten ska inte påverka recipientens status negativt.   
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3 Åtgärder 
 

Nedan presenteras åtgärder kopplade till de övergripande strategierna. För att 

se åtgärder kopplade till övriga delar samt åtgärdernas ansvariga och tidplan 

hänvisas till Bilaga 1; Åtgärder för VA-plan inkl. Dagvattenplan. 

 

Övergripande strategier Nr. Åtgärd 

Planering och utveckling 
av VA-försörjningen ska 
anpassas till ett 
förändrat klimat. 

1 Ta fram en kommunövergripande 
översvämningskartering. 

2 Identifiera riskområden för översvämning/ 
bräddning vid skyfall och höga vattenstånd 
utifrån översvämningskartering för 
kommunen.  

3 Ta fram och implementera en rutin för att 
säkerställa klimatanpassning vid all form 
av fysisk planering och bygglovshantering. 

Kommunen ska verka för 
att bibehålla och uppnå 
miljökvalitetsnormerna 
för vatten. 

4 Genomför och följ upp VA-planens 
åtgärder samt rapportera enligt 
åtgärdsprogrammet för Västerhavet till 
Vattenmyndigheterna varje år. 

VA-försörjning ska vara 
en naturlig del i 
kommunens 
samhällsplanering. 

5 Skapa en arbetsgrupp för VA-frågor där 
samtliga förvaltningar som berörs är 
representerade. 

6 Ta fram årshjul för VA-planens 
genomförande så att synkronisering med 
andra planer sker i rätt tid. 

Kommunen ska verka för 
ökad medvetenhet hos 
allmänheten i frågor och 
problematik som rör 
vatten och avlopp. 

7 Medfinansiera undervisningsmaterial till 
skolor för att öka kunskapen hos eleverna 
kring kommunal vatten- och 
avloppsförsörjning. 

8 Erbjud studiebesök på avloppsreningsverk 
till skolelever, pensionärer och andra 
intresserade. 

Figur 3-1 Åtgärder för att uppfylla de övergripande strategierna. För mer information se 

Bilaga 1 Åtgärder VA-plan inkl. Dagvattenplan. 
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4 Hållbar utveckling och Agenda 2030 
 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de 17 globala målen 

för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. I och med 

antagandet har världens länder åtagit sig att fram till 2030 leda och styra mot 

en hållbar och rättvis framtid, utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 

mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla 

kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 

naturresurser.  

 

Trots att de globala målen är visionära och har ett tydligt globalt perspektiv 

är det viktigt att implementera dem lokalt. För att nå målen krävs engagemang 

från samtliga sektorer och alla nivåer i samhället. Även lokal utveckling i 

Falköpings kommun behöver vara hållbar och beakta såväl sociala som 

miljömässiga och ekonomiska aspekter.  

 

 

FN har beslutat om globala mål för hållbar utveckling som syftar till att 

avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, 

främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen till år 2030 (Agenda 2030). 

Kommunerna spelar den viktig roll i arbetet med att ställa om till en socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Hållbar dagvattenhantering 

bidrar till flera av de 17 globala målen och 169 delmålen. De mål med 

tydligast koppling till dagvattenhantering visas i Figur 4-1. 

 

 
Figur 4-1 Globala hållbarhetsmål med tydlig koppling till dagvattenhantering i Falköpings kommun. 
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Figur 4-2 Sveriges miljömål beskriver det tillstånd miljöarbetet ska leda till. 
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5 Delrapport reservvatten 
 

Falköping behöver ta fram en plan för hur dricksvattenförsörjningen ska ske 

om ordinarie leverans av någon anledning försvinner. Ett sådant scenario kan 

uppstå genom exempelvis försämrad råvattenkvalitet i huvudvattentäkten 

Vättern eller att befintligt vattenverk i Borgunda slås ut. För att kunna göra 

en reservvattenplan behövs fördjupat kunskapsläge kring alternativa 

vattentäkter i kommunen och beskrivning av förutsättningar för att kunna ta 

dessa i bruk vid behov. 

Omkring 75 % av invånarna i Falköpings kommun, motsvarande ca 25 000 

personer, får sitt vatten från kommunala dricksvattenanläggningar och 

försörjs med vatten från Vättern. Råvattnet renas i Skaraborgsvattens 

vattenverk i Borgunda. Kommunalförbundet Skaraborgsvatten bildades 1959 

och ägs tillsammans av kommunerna Skövde, Falköping och Skara. 

Förbundets uppdrag är att leverera dricksvatten till medlemskommunerna för 

den ordinarie vattenförsörjningen. Skaraborgsvatten levererar inte 

reservvatten till medlemskommunerna, det ansvaret ligger på respektive 

kommun att ombesörja.   

Inom Falköpings kommun finns ett flertal grundvattenmagasin som tidigare 

nyttjats för ordinarie dricksvattenförsörjning och som möjligen kan användas 

vid reservvattenförsörjning. Ett alternativ till egna grundvattentäkter för 

reservvattenförsörjning är ett samarbete mellan kommunerna.  

I detta kapitel reds förutsättningarna ut för vad som krävs för att ta fram en 

reservvattenplan för Falköping. Syftet är att ge en bild av nuläget och vilka 

utredningar som måste göras för att besvara frågor som exempelvis om 

grundvattenmagasin inom kommunen ska användas i första hand eller om 

samarbete med andra kommuner ska sökas, eller om en kombination av båda 

alternativen är det mest fördelaktiga. Identifierade åtgärder för 

reservvattenförsörjning finns i Bilaga 3. Åtgärder reservvatten. 

Arbetet med reservvattenplanen har direkt koppling till åtgärd nummer 3 i 

föreslagen Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2021-2027:  

 

Ur Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt:  

kommunernas åtgärd nr 3 

 

Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och 

framtida dricksvattenförsörjningen. 

 

5.1 Reserv- och nödvatten 
Vid avbrott i ordinarie dricksvattenleverans kan två olika typer av 

försörjningslösningar tillämpas, vilka kallas reserv- eller 

nödvattenförsörjning. 
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Nödvattenförsörjning innebär att ordinarie distributionssystem inte används, 

och vatten levereras till abonnenterna i tankar och lösa behållare. Mängden 

vatten som kan levereras på detta sätt är mycket begränsad och 

nödvattenförsörjning sker endast under en kortare period, till exempel tidigt i 

en kris innan källan till problemet är känd.  

Reservvattenförsörjning innebär att ordinarie vattentäkt sätts ur drift, 

exempelvis genom förorening och en alternativ vattentäkt används i 

dricksvattenproduktionen. Ett annat scenario för reservvattenbehov är att 

vattenverket på grund av driftstörning en längre period inte kan producera 

dricksvatten med full kapacitet. Detta skulle exempelvis kunna inträffa vid 

brand eller annan skada på vattenverket.  

Vid reservvattenförsörjning distribueras dricksvatten till abonnenter i 

ordinarie distributionssystem eller via provisoriska ledningar. 

 

5.1.1 Händelsetyper för leveransavbrott 
När risker kopplade till dricksvattenförsörjningen studeras är det ofta sådant 

som kan påverka vattenkvaliteten (hälsorisker) och möjligheten att 

upprätthålla leveransen (avbrottrisker) som är i fokus. Dessa två aspekter 

belyser tydligt hur brukarna av dricksvatten kan drabbas om oönskade 

händelser inträffar. Händelser kopplade till hälsorisker och avbrottsrisker 

delas här in i de tre huvudtyperna mikrobiologisk förorening, kemisk 

förorening och fysisk påverkan.  

 

De mikrobiologiska hälsoriskerna avser händelser där råvattentäkten 

exempelvis blir avföringspåverkad i samband med kraftig bräddning eller 

liknande. På motsvarande sätt motsvarar den kemiska kategorin en händelse 

där ett kemiskt ämne förorenar vattentäkten och påverkar möjligheten att 

utnyttja den. Fysiska händelser avser påverkan på dricksvattensystemets 

infrastruktur eller andra delar vilket påverkar hur vattentäkten, vattenverket 

eller distributionssystemet kan utnyttjas och kan leda till leveransavbrott. 

Händelser med mikrobiologisk och kemisk förorening behöver inte vara 

relaterade till vattentäkten. Det kan exempelvis ske inträngning av 

föroreningar i distributionsnätet.  

 

De olika händelsetyperna kan ge upphov till både kortare och längre 

påverkan. Det kan exempelvis ta lång tid att upptäcka en mikrobiologisk 

förorening samt åtgärda den och vid behov sanera dricksvattenssystemet. 

Under andra förutsättningar kan påverkan dock vara ringa och gå snabbt att 

åtgärda om den upptäcks. 

 

5.2 Lagar och regler vid vattenbrist och 
vattenprioritering 

Syftet med vattentjänstlagen är att säkerställa vattenförsörjning och 

omhändertagande av avlopp ordnas i ett större sammanhang om det behövs 

med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 
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VA-huvudmannens ansvar för att säkerställa sådan vattenförsörjning 

begränsas på två sätt: 

1. skyldigheten gäller endast inom det av kommunen fastställda 

verksamhetsområdet och, 

2. berör endast tillhandahållande av vatten för normal hushållsanvändning. 

Det innebär att huvudmannen enligt vattentjänstlagen inte har någon 

skyldighet att tillhandahålla vatten till industrier, räddningstjänst eller andra 

verksamheter. Lagen hindrar dock inte att andra verksamheter får allmänt 

vatten så länge hushållens behov först har uppfyllts. Skulle ett sådant 

tillhandahållande medföra ökade kostnader för VA-organisationen är det 

viktigt att detta inte belastar VA-kollektivet.  

Enligt förarbetena till vattentjänstlagen ska ”tillhandahållande av vatten som 

är lämpligt för normal hushållsanvändning” inte tolkas som krav på ständig 

leveranskapacitet dygnet runt, året runt. Falköpings kommun, liksom många 

andra kommuner, hanterar och förtydligar detta genom ABVA (Allmänna 

bestämmelser för brukande av allmän vatten- och avloppsanläggning). 

Ur ABVA (2009) för Falköpings kommun:  

Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda 

den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande 

bestämmelser för användandet. Huvudmannens leveransskyldighet avser 

endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. 

Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per 

tidsenhet alltid kan levereras. 

Ovanstående gäller vid förhållanden då vattenförsörjningen är på normala 

nivåer såväl som vid vattenbrist eller nedsatt leveranskapacitet, det vill säga 

då behov av reservvattenförsörjning kan uppstå. Vid situationer då vattenbrist 

råder finns ingen lagstiftning som entydigt reglerar prioritering av 

dricksvatten men vattentjänstlagen är en viktig del i det tillsammans med 

exempelvis Lagen om Extraordinära Händelser (LEH). Det är viktigt att 

förstå att LAV enbart gäller inom kommunens verksamhetsområde medan 

LEH gäller hela kommunen. Vid en situation med vattenbrist måste 

prioriteringar göras som i vissa fall kan innebära konflikt mellan olika 

lagstiftningar. 

Vattentjänstlagen kan delvis hantera situationer då det råder vattenbrist, 

exempelvis finns det enligt Svenskt Vatten möjlighet att tillämpa §21 som 

säger att en fastighetsägare inte får använda anläggningen på ett sätt som 

innebär att huvudmannen får svårt att uppfylla sina skyldigheter eller orsakas 

olägenheter. Kommunen kan också med hänsyn till ABVA förtydliga 

fastighetsägarens ansvar och till exempel inskränka rätten till vattenuttag, 

särskilt för annat ändamål än hushållsanvändning. Finns det stöd för det i 

ABVA kan kommunen införa restriktioner som exempelvis 
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bevattningsförbud. Rättigheter och skyldigheter enligt ABVA gäller endast 

inom verksamhetsområdet. 

Enligt MSB (Myndigheten för säkerhet och beredskap) utgår samhällets 

krisberedskap bland annat från den så kallade ansvarsprincipen vilket innebär 

att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har 

motsvarande ansvar även under krissituationer. 

Det innebär att kommunerna har ett ansvar för att vidta nödvändiga åtgärder 

för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen exempelvis genom att 

ordna med reservvattenförsörjning vid extraordinära händelser och att ha en 

prioriteringsordning för åtgärder då vattenbrist uppstår. Kommunernas ansvar 

omfattar dock inte fastigheter med egen brunn, i de fallen är det 

fastighetsägarens eget ansvar. Den som eventuellt drabbas av sinande brunn 

kan dock höra av sig till sin kommun för att få information om vilket stöd och 

hjälp man kan få. 

 

5.3 Förutsättningar för att använda grundvattentäkter 
för reservvatten 

För att använda identifierade grundvattentäkter för produktion av reservvatten 

krävs djupare kännedom om grundvattentäkterna. Grundvattentäkter för 

reservvatten måste ha tillräcklig kapacitet och vatten av tillräckligt god 

kvalitet.  

Om förutsättningar avseende kvalitet och kvantitet finns givna behöver 

reningsbehov och infrastruktur ses över. Respektive grundvattentäkt kan ha 

olika förutsättningar beroende på ursprunglig vattenkvalitet, och därav olika 

behov av reningsanläggning. För varje grundvattentäkt ska erforderliga 

reningssteg utredas, samt huruvida det finns utrustning och anläggning sedan 

tidigare. Exempelvis pumpar, kemikalietankar, doseringsutrustning, 

överbyggnader, vändplats för fordon etc.  

Nästa steg är att distribuera reservvattnet till abonnenterna via ordinarie 

ledningsnät. Finns det befintliga ledningar framdragna till grundvattentäkten? 

Hur långa ledningar behöver byggas ut för att kunna använda 

grundvattentäkten vid reservvattenförsörjning? 

Utöver rening och infrastruktur behövs även tillstånd från länsstyrelsen för att 

få ta ut vatten från grundvattentäkten. Grundvattenreservoarer är ofta 

sammankopplade i större geografiska ytor och flera grundvattentäkter kan 

härledas till samma grundvattenreservoar. Utredning om hur dessa uttag 

påverkas sinsemellan behöver göras, samt hur enskilda brunnar inom området 

påverkas. 
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Figur 5-1. Beskrivning över de steg som behöver utredas och kostnadsbedömas för att få 

klarhet i grundvattentäkternas förmåga att tillhandahålla reservvatten. 

 

5.4 Ordinarie vattenbehov 
Behovet av dricksvatten varierar beroende på befolkningsmängd och 

verksamheter i kommunens olika verksamhetsområden. Falköpings stad står 

för ungefär 2/3 av kommunens vattenbehov idag. Vid reservvattenförsörjning 

är det inte möjligt att täcka hela vattenbehovet med kommunens egna 

grundvattentäkter. De grundvattentäkter som finns identifierade inom 

kommunen är dessutom ojämnt geografiskt fördelade, vilket innebär att vissa 

orter helt saknar tillgång till reservvattentäkt, eller har reservvattentäkt som 

bara kan täcka en del av behovet, medan andra orter har tillgång till en 

reservvattentäkt med tillräcklig kapacitet.  

Ambitionen för reservvatten bör klargöras i samband med en 

reservvattenplan, det vill säga hur stor del av vattenbehovet som ska 

tillgodoses när ordinarie vattenförsörjning slås ut.  

 

Grundvattentäkt med god kapacitet 
och god kvalitet

Behandling
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Vattenverk?

Infrastruktur
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Tillstånd
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Påverkan på 
grundvattentäkter i 

närheten

Befintliga uttag att 
förnya eller helt nytt 

tillstånd?

Vattenskyddsområde
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5.4.1 Dagens vattenbehov  
I tabellen nedan visas vattenbehovet per verksamhetsområde i Falköpings 

kommun år 2019 samt vilken totala kapacitet områdets grundvattentäkter 

bedöms ha. I de fall då rutan för kapacitet är lämnad blank saknas 

grundvattentäkt för området. Om rutan istället har värdet 0 har kapaciteten 

inte kunnat fastställas. Vattenkvalitet har bedömts utifrån kemisk och 

mikrobiell status, och båda parametrarna måste vara tjänliga för att få 

godkänd bedömning. En samlad bedömning utifrån givna förutsättningar har 

genererat en färg på verksamhetsområdet. En grön statusbedömning indikerar 

att det finns grundvatten av tillräcklig mängd och med godkänd kvalitet för 

att klara dagens behov inom området.  

Resultatet av tabellen kan även läsas ut i Figur 5-3, karta över kommunens 

grundvattentäkter. 
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* Summering av kapaciteten av respektive vattentäkt. Antas vara oberoende av varandra och därmed 
kunna leverera beskriven kapacitet. 

** Berör både Mikrobiologisk och Kemisk kvalité. För att kvalitén ska bedömas som tillräcklig ska båda 
parametrarna vara godkända. 

*** Medelvärde av behovet inklusive mejeriet. 

**** Kinnarp och Slutarp försörjs via grundvattentäkter i Åsarp.  

Figur 5-2. Tabell över kapacitet inom varje verksamhetsområde. I flera 

avverksamhetsområdena finns mer än en grundvattentäkt, den sammanslagna kapaciteten 

och sammanvägd kvalitet framgår i tabellen. 

Verksamhetsområde Antal 
pe (st) 

Behov 
(m3/dygn) 

Kapacitet 
(m3/dygn)* 

Vattenresurs Vattenkvalité** Status 

Borgunda 60 22 
   

 

Broddetorp 118 25 260 Tillräcklig Okänd  

Dala 89 11 
   

 

Falköping stad*** 17 780 4 315 okänt Otillräcklig Otjänligt  

Floby 1 526 315 1 470 Tillräcklig Tjänligt  

Gudhem 487 96 60 Otillräcklig Okänd  

Högvallsled 26 5 
   

 

Kättilstorp 225 52 100 Tillräcklig Tjänligt  

Odensberg 268 58 115 Tillräcklig Okänd  

Stenstorp 1 752 288 480 Tillräcklig Okänd  

Torbjörntorp 341 104 0 Otillräcklig Okänd  

Valtorp 80 11 
   

 

Vartofta 519 93 120 Tillräcklig Okänd  

Åsarp 564 90 800 Tillräcklig Tjänligt  

 Kinnarp/Slutarp 914 233 0 Tillräcklig**** Tjänligt****  
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5.4.2 Prognostiserat vattenbehov år 2050 
I gällande översiktsplan (ÖP)2F

3 för Falköpings kommun har befolkningsmålet 

satts till 38 000 invånare år 2030. Befolkningsmålet grundar sig på de 

befolkningsprognoser som Västra Götalandsregionen (2016) tagit fram som 

visar på en genomsnittlig befolkningstillväxt med ca 360 personer/år i 

kommunen. Det tidsperspektiv som används för vattenbehov i VA-planen är 

2050. 

För att kunna uppskatta framtida vattenbehov har en översiktlig 

vattenbehovsprognos gjorts. Många faktorer är osäkra vid bedömning av 

framtida vattenbehov, då behovet måste beräknas utifrån ett stort antal 

antaganden om bland annat befolkningsmängd, var befolkningsökningen sker 

samt hur mycket vatten som varje person förväntas använda. Vissa 

antaganden i vattenbehovsprognosen baseras på specifika förhållanden i 

kommunen, medan andra antaganden är schablonvärden. Prognosen kan inte 

användas för att ”hitta” ett specifikt år där vattenresursernas kapacitet inte 

motsvarar behoven. De antagande som har gjorts är följande: 

 

 Två scenarion för befolkningstillväxt antas: 

o Maxvärde: Ca 500 personer per år, i linje med ÖP 

o Minvärde: Ca 100 personer per år, i linje med historisk 

tillväxt i kommunen 

 Anslutningsgrad till allmän dricksvattenförsörjning för de personer 

som tillkommer genom befolkningsökning: 100 %.  

 Andelen odebiterat vatten (svinn): 10 procent. 

 Vattenbehov per person och dygn 3F

4 baseras på förbrukning år 2019. 

Idag är antalet anslutna inom verksamhetsområde för vatten ungefär 25 000 

personer4F

5. Tillsammans med de personer som är anslutna via avtal uppgår 

siffran till ca 26 000 personer5F

6. Antalet invånare i Falköpings kommun är 

enligt de senaste siffrorna 33 2466F

7 personer. 

 

                                                 

3 Översiktsplan 2017-2030 

4 Svenskt Vatten 

5 Mars 2020: 24 749 personer 

6 Mars 2020: 1080 personer 

7 SCB (2019-12-31) 
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Med ett antaget maxvärde för befolkningstillväxt enligt kriterier ovan uppgår 

antalet anslutna till ungefär 31 000 personer år 2030 samt 41 000 personer år 

2050. 

Med ett antaget minvärde för befolkningstillväxt enligt kriterier ovan uppgår 

antalet anslutna till kommunalt vatten till ungefär 27 000 personer år 2030 

samt 29 000 personer år 2050. 

Tabell 5-1. Jämförelse av framtida vattenbehov utifrån befolkningsökning. 
 

Antal anslutna  

(st)  

Vattenbehov 
(miljoner m3/år) 

Dagens situation 25 000 1 900 

Framtida situation år 2050 (min) 29 000 2 400 

Framtida situation år 2050 (max) 41 000 3 100 

 

5.5 Grundvattentäkter inom kommunen 
I Falköpings kommuns vattenförsörjningsplan från 2008 inventerades alla 

vattentäkter inom kommunen samt ett område med potentiella källor, med 

brunnar som inte finns dokumenterade. Syftet med vattenförsörjningsplanen 

var att säkerställa dricksvattenförsörjningen på lång sikt i kommunen genom 

att undersöka möjligheterna att använda kommunens grundvattentäkter som 

reservvatten. 

Kommunens grundvattentäkter visas i nedanstående karta, Figur 5-3 där det 

framgår huruvida grundvattentäkten bedöms ha tillräckligt god kvantitet och 

kvalitet. Kvantitetsbedömningen utgår från det framräknade vattenbehovet i 

kap 5.4.2 utifrån respektive verksamhetsområde.  
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Figur 5-3. Karta över kommunens grundvattentäkter inklusive en bedömning av 

verksamhetsområdets tillgång till grundvatten med avseende på tillräcklig kapacitet och 

god kvalitet. 
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Tillstånd för vattenuttag saknas för samtliga grundvattentäkter. Information 

om distributionsnät och teknisk anordning finns inte framme. 

Vattenskyddsområde finns för Kättilstorp, Åsarp, Stenstorp och 

Stockakällan i Floby.  

För att kunna fatta beslut om kommunens grundvattentäkter ska användas 

för reservvattenförsörjning, eller om man också ska undersöka alternativ 

utanför kommunen behöver ett antal undersökningar och utredningar om 

vattentäkterna genomföras, se Bilaga 3; Åtgärder reservvatten. 

Nedan beskrivs vattentäkterna i Falköpings kommun utifrån känd kvalitet 

och kvantitet. För mer information hänvisas till Bilaga 2; Grundvattentäkter 

inom kommunen. 

 

5.5.1 Grundvattentäkter i Falköping stad 
I Falköping stad finns tio vattentäkter samt källor vid Mösseberg. Flera av 

vattentäkterna har problem med vattenkvaliteten, bland annat avseende 

bekämpningsmedel och det är osäkert hur många av vattentäkterna som kan 

användas. Dålig vattenkvalitet eller utmaningar med avseende på tekniska 

lösningar gör att de flesta av täkterna inte kan användas. I Falköping kan det 

vara aktuellt med borrning efter nya grundvattentäkter 

 

5.5.2 Vattentäkter i Floby och Odensberg 
Kapaciteten hos vattentäkterna i Floby och Odensberg är tillräckliga för att 

försörja orterna. I Floby täcker Stockakällan hela vattenbehovet med god 

marginal. I Odensberg behövs utredning om vilken av vattentäkterna som 

finns kvar (vattentäkt P1 eller P2) samt om kapaciteten kan täcka viss del av 

behovet mellan Odensberg och Falköping. 

Vattenskyddsområde finns för Stockakällans vattentäkt, men saknas för 

övriga vattentäkter. Ingen av vattentäkterna har tillstånd för uttag av vatten. 

 

5.5.3 Vattentäkter i Åsarp, Slutarp och Kinnarp 
Vattenbehovet i Åsarp, Kinnarp och Slutarp är strax över 200 m3/d, vilket kan 

täckas av vattentäkten Gamla vattenverket i Åsarp. Regelbundna vattenprov 

på reservvatten genomförs och vatten är tjänligt att användas som 

dricksvatten. Eventuellt kan även fler abonnenter mellan Slutarp och 

Falköping försörjas med reservvatten från vattentäkten i Åsarp. 

Vattentäkterna i Slutarp och Kinnarp har okänd kapacitet och kvalitet. 
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Vattenskyddsområde finns för Gamla vattenverkets vattentäkt i Åsarp, men 

saknas för övriga vattentäkter. Ingen av vattentäkterna har tillstånd för uttag 

av vatten. 

 

5.5.4 Vattentäkter i Vartofta och Kättilstorp 
Vattenbehovet i Vartofta och Kättilstorp är ca 80 m3/d, vilket kan täckas av 

vattentäkten i Kättilstorp. Regelbundna vattenprover på reservvatten 

genomförs och vatten är tjänligt med anmärkning med avseende på total 

radioaktivitet. 

Vattenskyddsområde finns för vattentäkten i Kättilstorp, men saknas för 

övriga vattentäkter. Ingen av vattentäkterna har tillstånd för uttag av vatten. 

 

5.5.5 Vattentäkter i Stenstorp och Broddetorp 
Vattenbehovet på ca 370 m3/d i Stenstorp kan täckas av gamla vattentäkten 

i Stenstorp. Kvaliteten behöver utredas. Eventuellt kan behovet delvis täckas 

för abonnenter längs sträckan Valtorp - Stenstorp - Dala - Borgunda.  

 

5.5.6 Vattentäkter i Gudhem och Torbjörntorp 
I Gudhem och Torbjörntorp finns problem att täcka vattenbehovet på ca 

120 m3/d respektive ca 60 m3/d. Det behövs undersökningar för att utreda 

om kapacitet och kvalitet på tillgängliga vattentäkter är tillräcklig. I 

Torbjörntorp finns ingen befintlig vattentäkt, men det finns en brunn som 

skulle kunna undersökas om den kan användas för vattenförsörjning. På 

sträckan mellan Borgunda och Falköping är enstaka fastigheter anslutna för 

att tillgodose sitt totala vattenbehov på knappt 300 m3/d. 

Vattenskyddsområde finns för vattentäkten i Stenstorp. Vattenskyddsområde 

saknas för övriga vattentäkter. Ingen av vattentäkterna har tillstånd för uttag 

av vatten. 

 

5.6 Reservvattenhantering utanför kommungränsen 
I vissa angränsande kommuner pågår utredningar för reservvattenförsörjning, 

medan andra har löst sin reservvattenförsörjning. Nedan sammanfattas 

alternativ för reservvattenförsörjning från närliggande kommuner.  

 

5.6.1 Skara 
I Skara kommun används vattentäkten i Axvall för reservvattenförsörjning. 

Vattentäkten har utvecklats för att kunna tillgodose en stor del av 
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vattenbehovet i kommunen och försetts med nytt, utökat tillstånd för uttag, 

nytt vattenskyddsområde och nya vattenskyddsföreskrifter från 2015. 

 

5.6.2 Skövde 
Större delen av Skövde kommun försörjs med vatten från Vättern via 

Skaraborgsvatten. Reservvattenförsörjning sker via flera grundvattentäkter. 

Det pågår ett arbete med att se över möjligheterna att ta ut mer vatten från 

vissa reservvattentäkter och eventuellt lägga ner andra. Den sammanlagda 

kapaciteten hos alla reservvattentäkter är inte känd. 

Skövde har en ambitionsnivå att kunna täcka 50 % av kommunens 

vattenbehov genom reservvattenförsörjning i tre månader. 

 

5.6.3 Tidaholm 
Tidaholms kommun har sedan 2013 ett intentionsavtal med Skaraborgsvatten 

om överföringsledning mellan respektive vattentäkter. Anledningen är att 

säkra hela eller delar av reservvattenförsörjningen för respektive part. 

Tidaholms kommun försörjs via Källefalls grundvattentäkt.  

Med hjälp av Källefalls vattentäkt beräknas 1/3 av reservvattenbehovet inom 

Skaraborgsvattens distributionsområde kunna täckas.   

 

5.7 Samhällsekonomiska konsekvenser vid störning i 
vattenförsörjning 

Dricksvattenförsörjningen utgör en mycket viktig samhällsfunktion och 

störningar och avbrott i försörjningen kan få allvarliga konsekvenser för såväl 

dricksvattenproducenten som hos medborgare, företag och andra 

verksamheter. Det är därför viktigt att aktivt hantera de risker som finns, och 

genom ett långsiktigt arbete trygga de förutsättningar som krävs för en robust 

och hållbar dricksvattenförsörjning. Det övergripande syftet med att bedöma 

samhällskostnader som kan uppstå när vattenförsörjningen uteblir eller störs 

är att tydliggöra värdet av att skydda och säkerställa 

dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden.  

 

5.8 Fortsatt arbete inför reservvattenplan 
I dokumentet Översiktlig beskrivning av dricksvattentillgångar från 2011 

konstateras att hela kommunen inte enkelt kan täckas in med endast en 

reservvattentäkt utan det erfordras ett relativt omfattande system av 

vattentäkter, om reservvattenförsörjning ska ordnas i sin helhet inom 

Falköpings kommun. 
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Ett antal förslag till vidare arbete lyfts fram i Översiktlig beskrivning av 

dricksvattentillgångar och dessa är fortfarande relevanta att arbeta vidare 

med.  

1) Reservvattenförsörjning ordnas via flera grundvattentäkter inom 

Falköpings kommun. När kännedom finns om grundvattentäkters 

kvalitet och kvantitet går man vidare till steg 2 och/eller steg 3 

2) Reservvattenförsörjning ordnas via flera vattentäkter som kan finnas 

både inom Falköpings kommun och regionalt 

3) Reservvattenförsörjning löses genom samarbete med andra 

kommuner, bolag och förbund med en kommunövergripande 

lösning. 

För att komma vidare föreslås ett antal utredningar som sammanfattningsvis 

innebär att Falköpings kommun i första hand måste besluta om inriktning 

kring vilka scenarier som kan tillgodose reservvattenbehovet till 100% samt 

fatta ett strategiskt beslut kring om försörjningen ska ordnas inom kommunen 

eller regionalt. Man behöver i nästa steg undersöka de grundvattenmagasin 

som är aktuella som reservvattentäkter med avseende på uttagskapacitet och 

kvalitet. Tex behöver en inventering av markanvändning kring 

grundvattenmagasinen göras. För de täkter som fortsatt bedöms vara 

intressanta påbörjas arbete med att söka tillstånd för vattenuttaget samt att 

skapa vattenskyddsområde. 

En annan aspekt som är viktig att beakta vid planering av framtida 

reservvattenförsörjning är om Falköpings kommun har ambitionen att ha de 

personella resurser som krävs för att drifta och underhålla vattentäkter och 

vattenverk inom kommunen, eller om man istället ska satsa på att köpa in den 

tjänsten från en närliggande kommun genom att nyttja deras vattentäkter, 

vattenverk och personella resurser.  

För att strukturera och välja det lämpligaste och mest hållbara alternativet kan 

en multikriterieanalys vara till hjälp. En multikriterieanalys är ett strukturerat 

tillvägagångssätt för att analysera och jämföra alternativ baserat på en 

uppsättning kriterier, där valda kriterier till exempel kan uttryckas som 

egenskaper eller mål som respektive handlingsalternativ ska uppfylla. 

Alternativen poängsätts därefter på hur väl de uppfyller de kriterier som valts. 

I en multikriterieanalys är det även möjligt att ge olika viktning till de 

ingående kriterierna. Viktningen ska avspegla kriteriernas relativa betydelse 

med hänsyn till det övergripande syftet med åtgärderna.  

 

I Bilaga 3. Åtgärder reservvatten sammanställs identifierade åtgärder 

avseende befintliga grundvattentäkter inom kommunen samt åtgärder för att 

jämföra olika handlingsalternativ för reservvattenförsörjning.  
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5.8.1 Utredningar att ta fram inför reservvattenplan 
 

5.8.1.1 Grundvattentäkter 
För att kunna arbeta vidare med planering och ambitionsnivå för 

reservvattenförsörjning behöver ett antal åtgärder genomföras. Genom 

provtagning och undersökning av kommunens reservvattentäkter kan 

kommunen få en tydligare bild av vilka vattentäkter som är möjliga att 

använda för reservvattenförsörjning samt om det finns möjlighet för vissa 

vattentäkter att försörja fler orter, alternativt att reservvatten kan ombesörjas 

i samarbete med kranskommuner.  

Följande utredningar bör tas fram för respektive grundvattentäkt som är 

intressant att gå vidare med för reservvattenproduktion.  

- Kapacitet 

- Kvalitet  

- Reningsbehov 

- Infrastruktur; ledningsnät, tekniska anordningar  

- Tillstånd 

Samtliga utredningar bör innehålla en kostnadsbedömning för föreslagna 

åtgärder för att olika handlingsalternativ ska kunna jämföras. Till viss del har 

kapacitet och kvalitet redan undersökts, men endast oberoende av varandra 

och inte sammantaget. 

 

5.8.1.2 Samverkan över kommungränser 
Samverkan över kommungränserna – en utredning som visar om det finns 

möjlighet att samarbeta, att bygga överföringsledningar och hjälpas åt i frågan 

om reservvatten 

Prioriteringsordning – inom kommunen om enbart inomkommunal lösning 

väljs, i annat fall tillsammans med berörda kommuner eller kommunförbund. 

Om enbart delar av vattenbehovet kan produceras – hur ska detta vatten 

fördelas? Vattensparande åtgärder? 

 

5.8.1.3 Ambitionsnivå för reservvattenförsörjning 
Falköpings kommun behöver i framtida planering av reservvattenförsörjning 

slå fast till vilken grad kommunen ska kunna försörjas med reservvatten samt 

vilka övriga åtgärder som kan tillämpas samtidigt som reservvattendrift. En 

sådan vattenbesparande åtgärd kan vara exempelvis bevattningsförbud.  
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6 Delrapport VA-utveckling utanför 
kommunalt VA 

 

Med utgångspunkt i det nuläge som beskrivs i VA-översikten och strategier i 

VA-planen har två fokusområden för VA-utveckling utanför 

verksamhetsområde arbetats fram: 

 

 VA-utveckling på landsbygden 

 VA-utveckling i anslutning till verksamhetsområde för VA 

 

Kapitlet tydliggör riktlinjer och arbetssätt för VA-huvudmannen (kommunen) 

och tillsynsmyndigheten (MÖS) i områden där VA-försörjning planeras att 

byggas ut genom kommunalt VA samt där VA-försörjningen på sikt förväntas 

vara enskild. Som underlag till kapitlet har en GIS-analys genomförts i syfte 

att identifiera områden i kommunen som kan ha behov av att lösa 

VA-försörjning i ett större sammanhang enligt vattentjänstlagen. 

 

6.1 Behov av VA-försörjning i ett större sammanhang 
För områden som ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för VA kan 

bebyggelsestrukturen innebära problem att lösa VA-försörjningen på den 

enskilda fastigheten, vilket kan leda till behov av att lösa VA-försörjningen i 

ett större sammanhang. Kommunens skyldighet att bygga ut kommunalt 

vatten och avlopp regleras genom 6 § i vattentjänstlagen7F

8: 

 

6 § LAV 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 

ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 

befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses 

i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

 

                                                 

8 Lagen om Allmänna Vattentjänster; LAV (2006:412) 
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Grundprincipen, vilken bland annat är omnämnd i propositionen till 

vattentjänstlagen, är att 20-30 närliggande hushåll utgör ett större 

sammanhang. Det kan dock vara färre beroende på hur nära hushållen eller 

gruppen av hushåll ligger ett annat större sammanhang. 

I grunden handlar 6§ om att bebyggelsen ligger så tätt att det inte är säkert att 

VA kan lösas enskilt på varje fastighet utan att riskera avloppspåverkan i 

enskilda dricksvattenbrunnar. I många kommuner finns flera områden som 

riskerar att bli så kallade ”6§-områden”, vilket föranleder att den aktuella 

kommunen behöver utreda om kommunalt vatten och avlopp behöver byggas 

ut, eller om VA-försörjning fungerar tillfredsställande med enskilda 

VA-lösningar. Länsstyrelsen kan förelägga kommunen att bygga ut 

kommunalt vatten och avlopp enligt 6§. Det finns inga utpekade 6§-områden 

i Falköpings kommun.  

 

6.1.1 GIS-analys av Falköpings befolkningsstruktur 
En GIS-analys har genomförts i syfte att identifiera områden i kommunen 

som ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA, och som kan 

tänkas omfattas av 6§ i vattentjänstlagen på grund av tät bebyggelsestruktur. 

Utgångspunkten i GIS-analysen för Falköpings kommun var att identifiera 

områden med 10 bostadshus eller fler, där avståndet mellan två hus är max 

100 meter (viket kan jämföras med 20-30 hushåll som anges i propositionen 

till vattentjänstlagen). 25 områden uppfyllde dessa kriterier. Syftet med 

GIS-analysen var att jämföra utbredningen av den täta bebyggelsen utanför 

verksamhetsområde för kommunalt VA med VA-föreningarnas utbredning 

och hitta eventuella områden som kan behöva hanteras i ett större 

sammanhang. 

 

Av de 25 områdena som identifierades i GIS-analysen omfattar endast tre 

områden fler än 20 bostadshus, se Figur 6-1. Övriga områden har 10-16 

bostadshus. Huvuddelen av identifierade områden (17) ingår i VA-föreningar 

och har därmed löst sin VA-försörjning i ett större sammanhang. Övriga 

områden har inspekterats av MÖS under 2011-2014 och har eller är på väg 

att ersätta eventuella bristfälliga avlopp.  

 

En stor del av Falköpings kommun består av landsbygd med gles bebyggelse. 

GIS-analysen bekräftar även att förekomsten av tät bebyggelsestruktur i 

Falköpings kommun är ovanlig i områden som inte redan omfattas av 

kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.  
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Figur 6-1. Utbredning av tätbebyggda områden utanför verksamhetsområde för VA. 

 

6.1.2 VA-utveckling på landsbygden 
Utanför tätorterna sker VA-försörjningen antingen enskilt på den egna 

fastigheten eller genom gemensamma anläggningar med grannar. I vissa 

områden har fastighetsägare skrivit avtal med kommunen om att köpa 

vattenförsörjning och/eller avloppshantering från den allmänna 

anläggningen.  

Falköpings kommun arbetar efter en modell för VA-utbyggnad där 

fastighetsägare utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp 

kan gå samman och bilda en så kallad VA-förening och få ekonomiskt stöd 

för anslutning till kommunalt vatten och avlopp via avtal utanför 

verksamhetsområde. Detta är en del av kommunens satsning för 
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landsbygdsutveckling8 F

9. Syftet med bidraget är att främja 

landsbygdsutveckling och minska miljöpåverkan från enskilda avlopp. Stödet 

har funnits sedan 2013 och stora delar av landsbygden är ansluten till 

kommunalt vatten och avlopp på detta sätt.  

I kommunen finns idag ca 4 800 fastigheter med enskilda avlopp (så kallade 

små avloppsanläggningar). Totalt är omkring 460 fastigheter anslutna via 

avtal för enskild fastighet eller gemensamt i en VA-förening.   

 

6.2 MÖS strategi för tillsyn av enskilda avlopp 
MÖS utför tillsyn av enskilda avlopp och erbjuder även VA-rådgivning för 

fastigheter som ska åtgärda sina avlopp. MÖS har en väl förankrad strategi 

för tillsynsarbetet som beskrivs på MÖS hemsida.  

 

6.2.1 Mål och bakgrund 
MÖS mål är att arbeta med att stimulera fastighetsägare att förbättra sina små 

avlopp med bakgrund av fyra övergripande faktorer: 

 

 Lagar och regler som berör små avlopp 

o Nationella miljökvalitetsmål 

o Miljöbalken 

o Föreskrifter och allmänna råd 

o Nämndriktlinjer för normal och hög skyddsnivå 

  

 EU:s vattendirektiv 

o God vattenstatus i alla vattenförekomster senast år 2027.  

o Prioritering av åtgärder för små avlopp i områden med 

vattenförekomster som har sämre status än god.  

 

 Femprocentsmålet 

o Åtgärdstakt: Åtgärdstaken behöver öka till att minst 5 % av 

de små avloppen åtgärdas årligen 

o Ny vägledning från Havs- och vattenmyndigheten ger 

ytterligare vägledning som påverkas MÖS arbete avseende 

bland annat prövning av tillstånd för små avlopp för att höja 

och bibehålla kvaliteten 

                                                 

9
https://www.falkoping.se/byggabo/vattenochavlopp/anslutningtillkommunaltvanat/bidragtillforening

arsomanslutertillkommunaltavlopp.4.5e9b54d313c68163c381908.html 

 

https://www.falkoping.se/byggabo/vattenochavlopp/anslutningtillkommunaltvanat/bidragtillforeningarsomanslutertillkommunaltavlopp.4.5e9b54d313c68163c381908.html
https://www.falkoping.se/byggabo/vattenochavlopp/anslutningtillkommunaltvanat/bidragtillforeningarsomanslutertillkommunaltavlopp.4.5e9b54d313c68163c381908.html
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 Lokala faktorer 

o MÖS arbete med avseende på vatten styrs av påverkan från 

klimatförändringar (främst förändrade 

grundvattenförhållanden) i olika kommundelar 

o Praktisk hänsyn behöver tas avseende bland annat att 

undvika lokal grävarbrist som påverkar möjligheter för 

fastighetsägare att åtgärda sina avlopp. detta görs genom att 

insatser sprids över alla medlemskommuner med ett rullande 

schema på 5-6 år framåt för att skapa framförhållning 

o Prioritering av tätbebyggda delavrinningsområden med 

möjligheter att bygga gemensamma lösningar i områden där 

statusen i vattenförekomster är sämre än god. 
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6.3 VA-utveckling i anslutning till verksamhetsområde 
för VA 

I kommunens tätorter sker VA-försörjningen genom allmänna anläggningar 

för vatten och avlopp. Vid planering av utbyggnad av bland annat bostäder, 

verksamheter och vägar beaktas VA-försörjning i tidigt skede. Samordning 

med övrig samhällsplanering handlar om att utbyggnad av kommunala 

VA-ledningar och verk ska kunna planeras inom den tid det tar att förverkliga 

detaljplanen, men även i de fall när utbyggnad av kommunalt VA behöver 

genomföras med ett större helhetsgrepp än en detaljplan.  

Hur mark- och vattenområden och bebyggelse inom kommunen ska 

användas, utvecklas och bevaras kan regleras med detaljplaner eller 

områdesbestämmelser. Processen för framtagande och utformning av 

detaljplaner och områdesbestämmelser regleras i plan- och bygglagen 

(2010:900).  

I Falköpings kommun finns detaljplaner för Falköpings stad, Stenstorp, 

Valtorp, Borgunda, Åsarp, Kättilstorp, Gudhem, Odensberg, Kinnarp, 

Slutarp, Broddetorp, Vartofta, Floby och Torbjörntorp. Syftet med 

detaljplanering i kommunen är att göra avvägningar mellan olika intressen 

och ta ställning till hur ett område ska utvecklas och samspela med sin 

omgivning, med målet att få en god bebyggelseutveckling. Kommunens 

detaljplaner reglerar bland annat vad marken får användas till, var man får 

bygga, vad byggnaderna ska användas till och hur stora de får vara. 

Områdesbestämmelser finns runt kommunens kyrkor på landsbygden. Syftet 

med kommunens områdesbestämmelser är framför allt att bebyggelsen ska 

samverka med kulturmiljön och landskapet. 

Verksamhetsområde för kommunalt VA finns i de flesta områden som 

omfattas av detaljplan, samt i vissa områden som omfattas av 

områdesbestämmelser. Verksamhetsområde för kommunalt VA förekommer 

även i områden som varken omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser.  
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7 Delrapport Brand- och släckvatten 
 

Det övergripande syftet med aktuellt kapitel är att få ett gemensamt underlag 

som beskriver hur kommunen arbetar och kan arbeta förebyggande för att 

minska skadan till följd av en brand samt hur behovet av vatten till 

brandsläckning, s.k. brandvattenbehovet, kan tillgodoses inom och utanför 

verksamhetsområde för dricksvattenförsörjning. Målet är att kunna 

effektivisera arbetet relaterat till aktuella frågeställningar samt tydliggöra 

ansvarsfördelningen mellan enheterna i kommunen.  

Det finns fyra övergripande strategier för VA-försörjningen i Falköpings 

kommun, dessa presenterades i kapitel 2. Tre av dessa strategier går att 

relatera till arbetet med brand- och släckvattenfrågor, dessa presenterade i 

Tabell 7-1. Från de övergripande strategierna har det formulerats 22 specifika 

strategier för VA-försörjningen i Falköpings kommun. Inga av de specifika 

strategierna berör direkt arbetet med brand- och släckvatten. 

Tabell 7-1. Övergripande strategier för VA-försörjningen i Falköpings kommun som går att 

relatera till arbeten med brand- och släckvattenfrågor i kommunen.  

Övergripande strategi  

Kommunen ska verka för att 

bibehålla och uppnå 

miljökvalitetsnormerna för vatten 

Genom att arbeta förebyggande 

med släckvattenhanteringen inom 

kommunen minskas risken för 

spridning av förorenat släckvatten 

VA-försörjning ska vara en naturlig 

del i kommunens 

samhällsplanering 

Idag är brandvattenbehovet en 

naturlig del plan- och 

bygglovsprocessen 

Kommunens ska verka för ökad 

medvetenhet hos allmänheten i 

frågor och problematik som rör 

vatten och avlopp 

Lyfter frågor som exempelvis 

spridning av förorenat släckvatten 

och återströmningsskydd för 

anslutning med sprinkler. 

 

 

7.1 Krav på brand- och släckvatten 
Ansvar för tillhandahållandet av brandvatten från den allmänna VA-

anläggningen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda recipienter 

och råvattenkällor från förorenat släckvatten berör flera aktörer inom och 

utanför kommunen. Flera lagar berör ansvaret för brand- och 

släckvattenhanteringen i en kommun, varav de av störst betydelse är Lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor, och Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster (LAV).  

 

Lagen om Skydd mot Olyckor beskriver det förebyggande 

brandskyddsarbetet, där ansvaret dels ligger på den enskilda men också på 

Räddningstjänsten vilken i Falköpings kommun är Samhällsskydd Mellersta 
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Skaraborg som även är verksam inom Götene, Skara och Tidaholms kommun. 

Den enskilda beskrivs som ägare eller nyttjanderättsinnehavare till byggnad 

eller annan anläggning vilken i skälig omfattning ska tillhandahålla utrustning 

för släckning av brand. Kommunen, ofta Räddningstjänsten, ska för skydd av 

människors liv och hälsa samt egendom och miljö se till att åtgärder vidtas 

för att förebygga bränder och skador till följd av bränder, samt verka för 

skydd mot andra olyckor än bränder.  

 

Tillhandahållande av vatten för brandbekämpning berörs av Lagen om 

allmänna vattentjänster (LAV) och det framkommer av lagen att VA-

huvudmannen inte har något juridiskt ansvar eller skyldighet att tillhandahålla 

brandvatten inom eller utanför verksamhetsområde för allmän VA-

försörjning. Om det däremot är förenligt med anläggningens huvudsakliga 

ändamål, bör den ordnas och drivas så att andra allmänna intressen kan 

tillgodoses. Andra allmänna intressen inkluderar bl.a. Räddningstjänstens 

intressen av vatten för brandbekämpning.  

 

Enligt lag är det tydligt att kommunen som helhet har ett ansvar för brand- 

och släckvattenhanteringen. Enligt de ställningstaganden som är beskrivna i 

kommunens VA-plan beskrivs kommunen även där vara ansvarig part för 

arbetet. Föreliggande brand- och släckvattenplan beskriver därför en 

organisationsövergripande arbetsprocess för brand- och 

släckvattenhanteringen i Falköping kommun.  

 

Merkostnader för investering, tillsyn och underhåll av anordningar för brand- 

och släckvattenhanteringen ska inte belasta kommunens VA-avgifter utan 

finansieras på annat sätt via skattekollektivet. Systemet för tillhandahållandet 

av brandvatten kan vara konventionellt eller alternativt, mer beskrivet i 

delkapitel 7.4. Utformningen av de två systemen påverkar kostnader för val 

av dimension på ledningar och ventiler, antalet brandposter, behov av 

underhåll och tillsyn samt typ och antal tankfordon. För att ta fram en rättvis 

kostnadsbild behöver avvägningar mellan upprätthållande av god 

vattenkvalité i ledningssystemet och behov av brandvatten göras mellan VA-

huvudman och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.  

 

7.2 Samordningsprocesser 
Brand- och släckvattenplanen ska användas som stöd för VA, Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg (SMS), Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) och 

Stadsbyggnadsavdelningen i olika samordningsprocesser.  

 

I Falköpings kommun utreds brandvattenbehovet i samband med 

planprocessen till nya detaljplaner. Stadsbyggnadsavdelningen sammankallar 

alla intressenter, inklusive VA och SMS, för att kunna yttra sig i sakfrågor 
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kopplat till den nya detaljplanen. Brandvattenbehovet utreds därför i tidigt 

skede där både VA och SMS har möjlighet att yttra sig.  

VA har i uppgift att tillsammans med SMS utreda brandvattenbehovet och 

behovet av brandposter inom verksamhetsområde för dricksvatten. SMS har 

i uppgift att även säkerställa brandvattenbehovet utanför 

verksamhetsområdet. 

 

Kopplat till det förebyggande arbetet för släckvattenhantering är det SMS 

som ansvarar för det förebyggande brandskyddsarbetet i kommunen, MÖS 

som har befogenhet i att ställa krav på verksamhetsutövare och i vissa fall 

även privatpersoner, samt VA som har kunskap om ledningsnätet.  

 

I Figur 7-1 sammanställs de samordningsprocesser, berörda verksamheter och 

projekt-/arbetsgrupper kopplat till brand- och släckvattenarbetet i Falköpings 

kommun. En beskrivning av arbetet rörande brand- och släckvatten har 

strukturerats efter samordningsprocesser (delkapitel 7.3 – 7.5) och förslag till 

uppgifter att arbeta vidare med till nästa revideringsomgång av VA-planen 

presenteras i delkapitel 7.6.  

 

Figur 7-1. Samordningsprocesser, berörda verksamheter och projekt-/arbetsgrupper kopplat 

till brand- och släckvattenarbetet i Falköpings kommun. 

 

 

 

 

Brandvatten vid nyanläggning

Berörda verksamheter:
Stadsbyggnad, VA, SMS 

Behandlas av:
Projektgrupp detaljplan och 

rutiner för bygglovshantering

Vatten till 
brandsläckning

Berörda verksamheter:
VA, SMS

Behandlas av:
Ny arbetsgrupp

Förebyggande arbete med 
släckvattenhantering

Berörda verksamheter:
MÖS, SMS, VA

Behandlas av:
Ny arbetsgrupp

Brand- och släckvattenfrågor 
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7.3 Brandvatten vid nyanläggning  
I aktuellt delkapitel beskrivs hur brandvattenbehovet hanteras i plan- och 

bygglovsprocessen. Hur släckvattenfrågan hanteras vid nyanläggning 

beskrivs i delkapitel 7.5. 

 

7.3.1 Samarbete i planprocessen – Projektgrupp detaljplan 
För att kunna ta fram bra lösningar till brandvattenhantering i nya detaljplaner 

är det viktigt att VA och SMS involveras och deltar tidigt i planprocessen. 

Stadsbyggnadsavdelningen, som har hand om planprocessen i nya 

detaljplaner, har som rutin att bl.a. bjuda in VA och SMS till ett gemensamt 

uppstartsmöte för planarbetet, arbetsmöten vid behov, samt interngranskning 

innan samråd. Rutinen fungerar bra och det finns goda förutsättningar för att 

lyfta brandvattenbehovet i ett tidigt skede.  

 

I planprocessen skapas möjligheter för en god teknisk försörjning av dricks- 

och brandvatten. Hur brandvattenbehovet ska tillgodoses med 

dimensioneringskrav, översiktlig dimensionering av ledningar och placering 

av brandposter genomförs parallellt med planprocessen av VA och SMS. En 

detaljerad dimensionering och systemutformning är en fråga som följer med 

VA och SMS till detaljprojekteringsskedet.  

 

7.3.2 Samarbete i bygglovsprocessen 
Rutin finns för brandplanering vid bygglovsansökan och berör samarbetet 

mellan Stadsbyggnad och SMS.  

 

För privata fastighetsägare har VA tagit fram regler för anslutning av 

vattenanläggning för brandsläckning, d.v.s. sprinkler och 

återströmningsskydd. Reglerna finns tillgängliga på kommunens webbplats 

vilket Stadsbyggnadsavdelningen vid behov informerar om i 

bygglovsprocessen. VA har ansvar att information finns med och är 

uppdaterad på hemsidan.  

 

7.4 Vatten till brandsläckning 
I följande delkapitel beskrivs information om systemutformning för 

brandvatten inom och utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning 

samt anordningar för brand och släckvattenuttag.  

 

7.4.1 Allmän information om systemutformning för 
brandvattenbehov 

Systemutformning och råd enligt VAV P76 Vatten till brandsläckning samt 

VAV P83 Allmänna vattenledningsnätet bör följas vid dimensionering av det 

allmänna ledningsnätet vid brandsläckning. Publikation VAV P114 
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Distribution av dricksvatten finns som remissversion (2019-04-26) och 

kommer, när den är fastställd, ersätta P76 samt P83. 

Konventionellt system 

Inom områden där brandsläckning sker med vatten direkt från brandpost, s.k. 

konventionellt system, bör riktvärdena för flöden enligt Svenskt Vatten följas, 

se Tabell 7-2. Lägsta trycknivå för det allmänna vattenledningsnätet bör ej 

understiga 15 m över markplanet vid brandpost. Avståndet mellan 

brandposter i tätbebyggelse är vanligen 150 m. Maximalt avstånd mellan 

brandposter avgörs i samråd med SMS vid alla nya detaljplaner samt större 

ombyggnation av VA-nätet.  

Tabell 7-2 Riktvärden för brandvattenuttag (Svenskt Vatten, 2001).  

Områdestyp Brandvattenuttag 

A. Bostadsområden eller andra jämförbara 

områden med serviceanläggningar 

 

 

 

1) Flerfamiljshus lägre än 4 

våningar, villor, radhus och 

kedjehus. 

10 l/s (600 l/min) 

2) Annan bostadsbebyggelse. 20 l/s (1 200 l/min) 

B. Industriområden, enstaka 

industrianläggningar eller andra från 

brandsynpunkt jämförliga områden 

 

 

1) Låg brandbelastning, d v s 

brandsäkra byggnader utan 

upplag av brännbart material 

10 l/s (600 l/min) 

2) Normal brandbelastning, d v s 

brandsäkra byggnader utan större 

upplag av brännbart material 

20 l/s (1 200 l/min) 

3) Hög brandbelastning såsom 

snickerifabriker, brädgårdar o dyl. 

40 l/s (2 400 l/min) 

4) Exceptionell brandbelastning 

såsom oljehanteringsanläggningar 

> 40 l/s (> 2 400 l/min) * 

*) Bestäms i samråd med SMS 
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Alternativsystem 

Inom områden där brandvattnet tillhandahålls via tankfordon i kombination 

med ett glest brandpostnät, s.k. alternativsystem, bör maximalt avstånd till 

brandpost vara 1 000 m från yttersta bebyggelsen. Från enskild brandpost bör 

system med tankfordon kunna ta ut minst 15 l/s. Placering ska ske i samråd 

med SMS.   

Inom områden som klassas med områdestypen A1 och B1 enligt Tabell 7-2 

godkänns normalt alternativsystem, dock med ett minsta flöde om 15 l/s (900 

l/min). 

 

7.4.2 Anordningar för brand- och släckvattenuttag 
På vattenledningsnätet sitter spolposter för skötsel och underhåll av 

ledningsnätet. Dessa spolposter finns i två olika varianter; (1) spolposter som 

har begränsat uttag och som endast används för spolning av ledningsnätet, 

och (2) spolposter som sitter på en större ledning och där det finns möjlighet 

till brandvattenuttag enligt Tabell 7-2. Spolposter med möjlighet till 

brandvattenuttag kan i en krissituation användas av SMS för brandsläckning 

men får endast ses som bonus då underhållet ej prioriteras ur 

brandvattensynpunkt. VA-enheten äger majoriteten av spolposterna (fåtalet 

är privatägda). Utöver spolposter finns det även brandposter/prioriterade 

brandposter på ledningsnätet. Dessa anordningar är till för brandvattenuttag. 

Brandposterna ägs av SMS. 

 

Drift och underhåll  

En gång per år utför SMS tillsyn av de prioriterade brandposterna. Vid 

tillsynen öppnas och stängs brandposterna tillsammans med en okulär 

besiktning av status och markeringar. Om det vid tillsynen påträffas ett fel 

rapporters det som en driftstörning i kommunens VA-karta Valvet.  

 

Varje år erhåller VA ett kommunbidrag från skattekollektivet, detta för att 

täcka de investerings- och underhållskostnader som driftstörningarna på de 

prioriterade brandposterna innebär. Ett konventionellt system innebär större 

dimensioner på ledningar och kan orsaka långa uppehållstider och låg 

omsättning i systemet. För att motverka en eventuell försämring i 

vattenkvalité erfordras spolning. Bidraget ska också täcka de utökade 

underhållskostnader som ett konventionellt brandvattensystem innebär samt 

de tomter som har en anslutningspunkt för VA men som ännu inte sålts.  

 

Om kommunbidraget täcker de faktiska kostnaderna kopplat till investerings- 

och underhållsarbetet för brandvattenförsörjning är inte utredd inom 

kommunen. Det är relativt lätt att följa upp investeringskostnader som 

exempelvis byte av brandposter men desto svårare att beräkna kostnader för 

det drift- och underhållsarbete som varje år erfordras. För uppföljning av 
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underhållskostnaderna rekommenderas att en översyn genomförs för alla 

typer av underhållsarbeten.  

 

Ett indirekt underhåll av spolposter med möjlighet för brandvattenuttag sker 

i samband med underhållsspolning av VA-ledningsnätet samt vid 

avstängningar och arbete på ledningsnätet. Det indirekta underhållet har inte 

till syfte att säkra brandposternas fulla funktion utan för att säkerställa en god 

vattenkvalité till konsumenterna.  

 

Det finns ingen rutin för snöröjning vid prioriterade brandposter. Trots detta 

utgör det normalt inga problem att komma åt brandposterna vid snöiga 

väderförhållanden. 

 

För att undvika överasfaltering av brandposter genomför Gata/Park en okulär 

inventering innan och efter omasfaltering. I samband med inventeringen 

genomförs ingen kontroll gentemot VA-kartan Valvet som de har tillgång till. 

För att verifiera att VA-kartan stämmer överens med verkligheten och vise 

versa, ställs det krav på asfaltsentreprenören att verifiera okulära 

observationer med vad VA-kartan visar. Skulle en prioriterad brandpost trots 

inventeringen överasfalteras kommer det upptäckas i den årliga tillsynen som 

SMS gör av brandposterna. 

 

Kartsystem 

Kommunens kartsystem för VA-ledningar och anordningar återfinns i Valvet. 

SMS har tillgång till Valvet och kan därför få uppdaterad information om 

position, dimension och material för prioriterade brandposter. Kartsystemet 

uppdateras kontinuerligt och det finns information om planerade ledningar 

och brandposter samt vilka som är tagna ur drift. I kartan särskiljs prioriterade 

brandposter från spolposter och det finns dessutom en särskild brandpostkarta 

under kommunkartan som bara visar de prioriterade brandposterna.  

 

Kartan som återfinns i Valvet exporteras till karttjänsten Deadalos som 

bygger på ”Blåljuskartan” och är framtagen för blåljusmyndigheter. Deadalos 

finns tillgänglig i kommunernas ledningscentral hos SMS. I dagsläget finns 

ingen tillgång till Deadalos i tankbilarna men arbete pågår för att få ut 

informationen till bilarna. I kartan markeras prioriterade brandposter i rött och 

resterande brandposter som ett eget lager med en annan färg. Kartan 

exporteras några gånger per år men bör genom rutin uppdateras minst en gång 

per halvår. Vid uppdatering görs ett avrop till VA.  

 

VA har en hydraulisk modell över det allmänna dricksvattennätet. I modellen 

går det att utläsa den teoretiska kapaciteten i spol- och brandposterna. 

Kapaciteten i de prioriterade brandposterna har inte validerats mot verkliga 
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uppmätningar på kapaciteten. För VA är validering av ledningsnätsmodellen 

viktig ur många aspekter, bl.a. för att kunna kontrollera tillräcklig kapacitet 

och tryck i de prioriterade brandposterna. Om, hur och när en 

kapacitetssammanställning för de prioriterade brandposterna är en fråga att 

diskutera vidare i arbetsgrupp för brandvattenbehov. 

 

Sprinkler  

Sprinkleranläggningar är exempel på konsekvensmildrande åtgärder vid 

brand. Det blir vanligare att fastighetsägare önskar ansluta till den allmänna 

VA-anläggningen med sprinkler. Konsekvenserna kan bli stora vad gäller 

dricksvattnets kvalitet och kvantitet, speciellt vid direktanslutning av 

sprinkler. VA-huvudmannen har ingen skyldighet att erbjuda 

sprinkleranslutning men möjligheten enligt LAV är att skriva avtal i fall där 

VA-förhållande avviker från det normala, vilket är fallet vid försörjning av 

brandbekämpningsanläggningar.  

 

Det finns i huvudsak två typer av sprinkler; konventionell sprinkler samt 

boendesprinkler/trapphussprinkler. Konventionell sprinkler används för olika 

verksamheter som ex. industri, lager, affär och liknande. Tryck och flöde är 

mycket högt och en separat servisledning krävs för direktanslutning till det 

kommunala ledningsnätet. Vid boendesprinkler eller trapphussprinkler är 

vattenflödet relativt lågt och samma servis som för dricksvattenförsörjningen 

kan nyttjas för sprinkleranläggningen.  

 

Falköpings kommun har tagit fram regler för anslutning av 

brandvattenanläggningar innanför fastigheten på kommunalt VA-nät, denna 

benämnd “Regler för anslutning av brandvattenanläggningar innanför 

fastigheten på kommunalt VA-nät”, och presenteras i Bilaga 4. Innehållet 

följer de regler och riktlinjer som är antagna i ABVA2009 antagen av KFS 

2009:05 och “Riktlinjer för återströmningskydd” antagen av Tekniska 

Nämnden. Regler och riktlinjer som finns framtagna finns på kommunens 

hemsida. Vid behov informerar bygglovsenheten om regler och hänvisar till 

hemsidan.  

 

Befintliga sprinkleranläggningar finns inte dokumenterade i kommunens VA-

karta Valvet. Om, hur och när en sådan dokumentering ska göras är en fråga 

att diskutera vidare i arbetsgrupp för brandvattenbehov. 

Mall för avtal mellan VA och verksamhetsutövare vid nya 

sprinkleranläggningar ska tas fram.  
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7.4.3 Systemutformning inom verksamhetsområde 
Från början har de allmänna dricksvattenledningarna i Falköpings kommun 

dimensionerats för ett konventionellt brandvattensystem. Det innebär att det 

finns brandposter med relativt kort avstånd mellan posterna. Dessutom har 

ledningarna en större diameter än om de endast dimensionerats för den 

allmänna förbrukningen. Systemet har senare övergått till ett alternativsystem 

med prioriterade brandposter. De brandposter som inte är prioriterade utgör i 

dagsläget spolposter med möjlighet för brandvattenuttag.  

 

I samband med underhållsåtgärder på ledningsnätet, när ledningar byts ut 

eller rivs bedömer VA-huvudmannen i samråd med SMS om spolposten med 

möjlighet till brandvattenuttag ska bli prioriterad och bibehållas eller om den 

ej är nödvändig för VA och därför tas bort. Istället för att göra en sådan 

bedömning från fall till fall har VA och SMS identifierat ett behov av att se 

över hela systemutformningen inom verksamhetsområdet för dricksvatten, 

detta för att identifiera behovet av brandvatten och prioriterade brandposter. 

Ett sådant arbete utgör bra underlag till kostnadsfördelningen mellan skatte- 

och VA-kollektivet.  

 

Inom arbetsgrupp för säkerställande av brandvattenbehov (VA och SMS) 

rekommenderas att i verksamhetsområden områdesvis studeras efter 

nedanstående moment. 

1. Ta fram en områdesindelning enligt brandteknisk klassificering 

presenterad i Tabell 7-2. 

2. Definiera typ av brandvattensystem inom områdena och nödvändig 

kapacitet och avstånd mellan brandposter. Notera att 

alternativsystem är möjligt inom områden med områdestypen A1 

och B1.  

3. Identifiera vilka prioriterade brandposter som behövs inom området, 

detta utifrån den brandtekniska klassificeringen och en inventering i 

fält av bästa angreppsväg till varje objekt 

4. Identifiera vilka spolposter som behövs inom området 

 

I inventeringsarbetet beskrivet ovan kartläggs behov av spolposter och 

prioriterade brandposter. På så vis går det att identifiera vilka spolposter som 

är överflödiga och kan avskaffas. När behovet av spol- och brandposter är 

identifierade kan SMS och VA i samråd fastlägga det slutliga behovet och 

läget av prioriterade brandposter i kommunen. Därefter kan 

vattenledningsnätet dimensioneras/kontrolleras i vattenmodellen och 

utformas för allmän förbrukning, d.v.s. hushålls- och industriförbrukning, 

samt brandvattenuttag. Det är då viktigt att vattenomsättningen studeras i alla 

delar av nätet så avvägning mellan uppdimensionering och vattenkvalité 

förenklas.  
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7.4.4 Systemutformning utanför verksamhetsområde 
Utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning sker brandsläckning 

via tankbil. Tankbilarna fylls antingen genom närmaste brandpost eller via 

öppet vattentag med hjälp av en portabel pump, en s.k. motorspruta. Vid 

större ytbränder (gräs eller skog) kan vatten tas direkt från motorsprutan utan 

mellankopplad tankbil. Det kan också hända att motorsprutan användas direkt 

vid eftersläckning och bevakning. De vattentag som kan fungera som källa 

till brandvattenbehov utanför verksamhetsområde har inte kartlagts av SMS.  

 

Inom kommunen återfinns 26 reservvattentäkter vars framtid för tillfället är 

oviss. Ett antal undersökningar och utredningar ska genomföras för att kunna 

avgöra om täkterna ska behållas för framtida vattenförsörjning, 

reservvattenförsörjning eller om de ska avvecklas. Majoriteten av 

vattentäkterna återfinns inom verksamhetsområde för dricksvatten varför ett 

brandvattenbehov utanför verksamhetsområde troligen inte kan tillgodoses av 

reservvattentäkterna. För att utesluta möjligheten bör dock SMS involveras 

vid eventuell avveckling av en reservvattentäkt.  

 

7.5 Förebyggande arbete med släckvattenhantering 
Förebyggande arbete handlar om att hindra eller begränsa skador till följd av 

en brand. I följande delkapitel beskrivs kommunens förebyggande arbete med 

att minska konsekvensen vid händelse av brand, detta med metod för 

omhändertagande av förorenat släckvatten, släckvattenplaner och 

kommunikation vid händelse av brand.  

 

7.5.1 Metod för omhändertagande av släckvatten och skum  
Vid brandsläckning används i huvudsak vatten men ibland även skum. I 

Falköpings kommun finns det inga restriktioner eller utpekade områden där 

det inte är tillåtet att använda skum för brandbekämpning. Det är 

styrkeledaren från SMS som på plats tar beslut om metod för brandsläckning 

samt omhändertagandet av släckvatten och skum. 

 

Arbetet med att minska påverkan på miljön vid händelse av brandsläckning 

är en växande fråga hos SMS. Det finns en framtagen prioriteringsordning 

(punkt 1–4) för hur SMS ska agera för att säkerställa att skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön till följd av släckvatten inte ska uppstå. 

Prioriteringsordningen används i samarbetet mellan MÖS och 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). 

 

Nedan presenteras prioriteringsordningen. 

1. Minimerad användning av släckvatten 

SMS ska alltid välja metoder och teknik som medför att så lite släckvatten 

som möjligt behöver användas. Det ska också göras en avvägning om 
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släckning ska genomföras överhuvudtaget eller om det är bättre att avstå 

släckning för att släckvatten inte ska uppkomma. Denna avvägning görs, vid 

behov i samråd med högre befäl och/eller företrädare för MÖS. 

2. Omhändertagande av släckvatten på plats 

Släckvatten ska, om det inte är omöjligt, hindras från att spridas till 

omgivningen, samlas upp och omhändertas på plats. Släckvattnet ska samlas 

upp så nära källan som möjligt.  

Uppsamling kan ske på olika sätt beroende på platsens utformning och 

förutsättningar samt tillgänglig utrustning. Uppsamling kan exempelvis ske i 

kar/behållare eller genom invallning och tätning av brunnar så att uppsamling 

kan ske på marken. Uppsamlat släckvatten ska sedan tas omhand och 

destrueras eller renas och därefter släppas ut. För mer information om 

hantering av släckvatten, se kapitel 7.5.2. 

3. Fördröjt utsläpp av släckvatten 

I de fall släckvatten inte kan hindras från att spridas till omgivningen ska 

åtgärder vidtas som fördröjer utsläppet och säkerställer att utsläppet inte når 

dagvattensystem. Genom fördröjning av utsläppet kan viss sedimentation 

uppnås, vilket innebär att partiklar i vattnet exempelvis sjunker till botten. 

Fördröjning av utsläpp kan göras på många sätt bland annat genom invallning 

och/eller tätning av dagvattenbrunnar. Från invallning ska säkerställas att 

avrinning sker från del som innehåller minst andel partiklar, ex. från ytan om 

partiklar har sjunkit till botten. Fördröjt utsläpp ska sedan följa anvisningen 

för kontrollerat utsläpp av släckvatten nedan.  

4. Kontrollerat utsläpp av släckvatten 

I de fall släckvatten inte kan samlas upp eller när utsläppet fördröjs ska 

släckvatten släppas ut under kontrollerade former på en för ändamålet lämplig 

plats.  

 

Kontrollerat utsläpp av släckvatten kan genomföras på olika sätt beroende på 

rådande förutsättningar. I första hand ska släckvatten ledas till ett jordlager 

som delvis filtrerar släckvattnet och samlar upp delar av de partiklar som finns 

i släckvattnet. I andra hand ska utsläppet av släckvatten koncentreras till en 

punkt så att sanering av marken kan ske i efterhand.   

 

Innan kontrollerat utsläpp genomförs ska marken kontrolleras så att den är 

lämplig för ändamålet. Det ska också tas ett prov på marken innan utsläppet 

påbörjas som sparas. Inför ett kontrollerat utsläpp ska samråd ha skett med 

lägst insatsledare och, om möjligt, även med kommunens miljömyndighet. 

Beslut att genomföra kontrollerat utsläpp av släckvatten ska dokumenteras 

med text och foto så att det tydligt framgår var och när utsläppet har skett. För 

mer information om hantering av släckvatten, se kapitel 7.5.2. 
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7.5.2 Släckvattenplaner 
För att begränsa skador till följd av en brand går det att ställa krav på 

verksamhetsutövare att ta fram specifika släckvattenplaner. I en 

släckvattenplan beskrivs sannolikheten för uppkomsten av en brand samt 

konsekvensen på omgivningen vid avledning av släckvattnet. På så sätt 

erhålls kunskap om risken för spridning av förorenat släckvatten, hur det kan 

påverka tekniska anläggningar och recipienter, åtgärdsbehov och eventuellt 

förslag på åtgärder. 

 

En omfattande konsekvens vid utsläpp av förorenat släckvatten orsakas 

främst av två parametrar; 

1. Hur miljöfarlig verksamheten är – vilka föroreningar kan uppkomma? 

Som underlag till bedömningen är markanvändning och kemikalier 

som används inom verksamheten. 

2. Om spridning sker till en känslig recipient – sker yt- och 

grundvattenströmning mot befintliga eller framtida råvatten- eller 

reservvattentäkter för dricksvattenproduktion? Som underlag till 

bedömningen är befintliga och framtida vattenskyddsområden samt 

avvattningssystem. 

 

För att SMS ska kunna ta del av informationen i släckvattenplanerna behöver 

verksamhetsutövare spara planen på ett säkert och lättåtkomligt ställe så att 

SMS kan ta del av detta vid händelse av brand. Hur krav ska ställas på 

dokumentation av släckvattenplanerna behöver diskuteras vidare inom 

arbetsgruppen.  

 

Krav på befintliga verksamheter 

För de verksamheter som omfattas av miljöbalken, d.v.s. miljöfarliga 

verksamheter, men också för icke tillstånds- eller anmälningspliktiga 

verksamheter inom vattenskyddsområde, kan krav på släckvattenplan ställas. 

För tillståndspliktig verksamhet sker kravställandet via villkor av 

miljöprövningsdelegationen. I fallet för anmälningspliktiga och andra 

verksamheter kan krav ställas av tillsynsmyndigheten i kommunen. 

Tillsynsmyndigheten i Falköpings kommun är MÖS.  

 

I tillståndsprocessen eller ansökan om en miljöfarlig verksamhet har MÖS 

som rutin att ställa krav på en riskbedömning av verksamhetens eventuella 

hälso- och miljöpåverkan. Förutom att utvärdera miljöriskerna ska åtgärder 

och lämplig handlingsplan tas fram. Brand utgör en riskkälla som behöver 

utvärderas och släckvattenplanen kan fungera som en åtgärd för att minimera 

miljörisken. Riskbedömningen ska uppdateras 1–2 gånger per år. MÖS har 

exemplifierat uppgifter som bör ingå i en släckvattenplan samt förslag på 

åtgärder för att förebygga och omhänderta släckvatten, vilket återfinns i 

Bilaga 5. Remissinstans för släckvattenplaner i nytt miljötillstånd är SMS.  
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Ett inventeringsarbete behöver genomföras i arbetsgruppen för att förstå 

omfattning av befintliga verksamheter som inte är tillstånds- eller 

anmälningspliktiga men som ändå kan utgöra en omfattande konsekvens vid 

spridning av förorenat släckvatten. Dessa verksamheter har en 

markanvändning med högre föroreningsbelastning samt en yt- och 

grundvattenströmning som sker mot en vattentäkt för dricksvattenproduktion. 

I inventeringsarbetet rekommenderas att verksamheterna prioriteras från 

störst till minst konsekvens. Om det ska ställas krav på släckvattenplan för de 

verksamheter som utgör störst risk bör diskuteras vidare i arbetsgruppen.  

Krav på nya verksamheter som inte omfattas av miljöbalken 

I planprocessen är det inte möjligt att i detalj veta utformning av 

ledningssystem för avvattning (ex. lutningar, intagsbrunnar osv.) eller typ av 

verksamhet. Därför är det svårt att i planskedet ställa krav på att en 

verksamhet som inte omfattas av miljöbalken ska ta fram en släckvattenplan.  

 

I bygglovsskedet är mer detaljer framme för verksamheten, både dess typ men 

också utformning av avvattningssystem, varför det eventuellt skulle vara 

möjligt att fånga nya, icke tillstånds- och anmälningspliktiga, verksamheter 

som kan utgöra en omfattande konsekvens vid spridning av förorenat 

släckvatten. Ambitionsnivå behöver diskuteras för inriktningsbeslut gällande 

kravställande av släckvattenplan. Innan beslut är taget bör sökande uppmanas 

att upprätta en släckvattenplan. Tas beslut om kravställande behöver 

arbetsgruppen ta fram en rutin för arbetet. Om det finns en dagvattenhantering 

för verksamheten kan släckvattenhanteringen med fördel samköras med 

denna.  

 

7.5.3 Kommunikation vid händelse av brand 
Vid brandvattenuttag från det allmänna dricksvattennätet öppnar och stänger 

SMS brandposterna. SMS kommunicerar inte till VA när brandposterna testas 

och mycket sällan när de används vid händelse av brand. VA kan indirekt få 

reda på brandvattenuttaget via uppföljning av områdesvis vattenförbrukning 

men för att VA ska kunna utesluta sabotage eller vattenläckor är det önskvärt 

om SMS kommunicerar brandvattenuttaget. Ny rutin ska införas om att 

ledningscentralen på SMS ska skicka ett mail till VA kundtjänst vid 

användning. 

 

Om utsläpp av släckvatten innebär en risk för miljön ska SMS informera 

MÖS. För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter ingår det i dess 

egenkontroll att informera MÖS vid händelse av brand. 

 

7.6 Vidareutveckling  
Aktuell beskrivning i föreliggande delkapitel ger en ögonblicksbild av 

Falköping kommuns arbete med brandvattenförsörjning och 

släckvattenhantering. Det är därför nödvändigt att frågorna hålls levande för 
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att utveckla och förbättra samordning i frågorna. Avsikten är att 

samordningsprocesserna, beskrivna i delkapitel 7.2, ska fortgå i de projekt-

/arbetsgrupper som beskrivs för arbete med brand- och släckvattenfrågorna i 

kommunen.  

 

I kommande delkapitel beskrivs projekt-/arbetsgrupperna; vilka enheter som 

bör delta, vem som är sammankallande till mötena, samt förslag på antal 

möten per år och uppgifter att diskutera/arbeta vidare med. Det finns alltid 

möjlighet att expandera deltagare i arbetsgrupperna, detta om vissa möten 

berör frågor med efterfrågad sakkompetens från andra enheter inom 

kommunen.  

 

7.6.1 Samordningsprocess Brandvatten vid nyanläggning 
Behandlas av befintlig projektgrupp för detaljplan. 

Delaktiga Sammankallande Antal gånger 

(gånger/år) 

Projektgrupp 

detaljplan  

Stadsbyggnad  - (sker samband med 

varje ny detaljplan) 

 

7.6.2 Samordningsprocess Vatten till brandsläckning 
Behandlas av ny arbetsgrupp. 

Delaktiga Sammankallande Antal gånger 

(gånger/år) 

VA och SMS VA 1–2* 

* fler gånger första året (kanske 3–4 gånger/år) 

Förslag på uppgifter 

□ Genomför en övergripande utredning för behov av brandvatten och 

prioriterade brandposter 

□ Genomföra en övergripande uppföljning av investerings- och 

underhållskostnader för att åtgärda fel i prioriterade brandposter 

samt spolning av överdimensionerat ledningssystem för att 

tillgodose brandvattenbehov. Följ upp kostnader mot erhållet 

kommunbidrag. 

□ Kartlägg vattentag viktiga för att tillgodose samhällen utanför 

allmän VA-försörjning med brandvatten 

□ Utred huruvida brandvattenbehov utanför allmän VA-försörjning 

kan tillgodoses av reservvattentäkt som planeras för avveckling.  

□ Ta fram ny rutin för uppdatering av SMS karta i Deadalos. Bör ske 

minst 1 gång per halvår och avrop görs mot VA. 
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7.6.3 Samordningsprocess Förebyggande arbete med 
släckvattenhantering 

 

Behandlas av ny arbetsgrupp. 

Delaktiga* Sammankallande 
Antal gånger 

(gånger/år)** 

MÖS, SMS och VA MÖS eller SMS 1–2 

* fördelaktigt om arbetet samordnas med Räddningstjänsten Östra 

Skaraborg (RÖS) där MÖS också är involverad i det förebyggande arbetet 

** behövs troligen fler gånger det första året (kanske 3–4 gånger/år) 

Förslag på uppgifter 

□ Ta fram en handlingsplan för hur släckvattenplaner ska 

dokumenteras hos verksamhetsutövare. 

□ Prioritera befintliga, icke tillstånds- och anmälningspliktiga 

verksamheter som kan innebära en risk för spridning av förorenat 

släckvatten. För detta arbete behöver yt- och grundvattenströmningar 

till befintliga och framtida vattenskyddsområden samt 

markanvändningar med högre föroreningsinnehåll studeras. 

□ Diskutera vilka av ovan verksamheter som ska ha krav på 

släckvattenplan. 

□ Samråd med Stadsbyggandsavdelningen huruvida krav på 

släckvattenplaner kan ställas i bygglovsprocessen. Detta för att fånga 

nya, icke tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter som kan 

innebära en risk för spridning av förorenat släckvatten. 

□ Se över rutin för hur SMS ska kommunicera med VA vid 

brandvattenuttag från det allmänna dricksvattennätet. 
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8 Ordlista 
 

Allmän VA-anläggning  En anläggning för försörjning av vatten eller 

avlopp som kommunen äger eller har rättsligt 

bestämmande över och som har anordnats för att 

uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen 

om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade 

VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, 

för vilka en kommun är huvudman, benämns 

”Den allmänna VA-anläggningen”. 

 

Allmänt VA-område  Ett område som idag har tillgång till allmän 

VA-försörjning, antingen inom ett 

verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning 

(föreningar, samfälligheter, enskilda 

fastigheter).  

 

Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt 

dränvatten enligt den definition som finns i 

lagen om allmänna vattentjänster. 

 

Dagvatten  Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 

 

Dräneringsvatten/dränvatten Markvatten och grundvatten som samlas upp 

och tas om hand i en dräneringsledning. 

 

Enskild VA-anläggning  En anläggning eller annan anordning för 

försörjning av vatten eller avlopp som 

kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan 

finnas för en enskild fastighet, för flera 

fastigheter tillsammans eller för samfälligheter 

och föreningar. En enskild VA-anläggning kan 

avse såväl ledningar som en lokal lösning för 

produktion av dricksvatten eller rening av 

avloppsvatten. 

 

Enskilt VA-område  Ett område som idag har enskild VA-försörjning 

och som inom överskådlig framtid inte har 

behov av en förändrad VA-struktur utan 

kommer att fortsätta ha enskild försörjning.  

 

EOD EOD (Ekologiskt omhändertagande av 

dagvatten) är en typ av ekologisk 

dagvattenhantering. EOD är ett samlingsnamn 

för öppen utjämning och Lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD) och är 

till för att bromsa upp och rena dagvatten i ett 
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tidigt skede, genom naturens egna processer, 

innan det når större avrinningsområden. 

 

Gemensamhetsanläggning  En VA-anläggning (se ovan) som inrättats för 

två eller flera fastigheter gemensamt. 

 

HACCP HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Points eller på svenska faroanalys och kritiska 

styrpunkter) är en standardiserad arbetsmetod 

som beskriver hur man systematiskt kartlägger, 

bedömer och kontrollerar faror i 

livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel 

ska vara säkra för konsumenten. Det kan vara 

mikrobiologiska, kemiska, allergena och 

fysikaliska faror. Inom EU ställs krav på att de 

företag som hanterar livsmedel ska tillämpa 

HACCP, med egenkontroll som också skall 

baseras på god hygienpraxis (GHP). 

 

Huvudman  Den som äger en VA-anläggning. 

 

Kommunen  Utgörs av en tjänstemannaorganisation och en 

politisk organisation.  

 

LOD LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) är 

en typ av Ekologisk omhändertagande av 

dagvatten (EOD) där enskilda fastigheters 

dagvatten tas omhand om helt eller delvis på 

den privata tomtmarken. På det sättet belastas 

det allmänna avloppsnätet i begränsad 

utsträckning. Den öppna utjämningen av 

dagvatten skiljer sig från LOD, främst genom 

att den till största del lokaliseras på allmän 

mark. LOD anläggningen klassas därmed som 

en enskild VA-anläggning. 

 

MIFO Inventering av potentiellt förorenade områden 

utförs enligt en metodik för inventering (MIFO). 

Inventeringen resulterar i riskklassning av 

områdena. Efter inventering följer utredningar 

av prioriterade objekt och, om behov finns, även 

efterbehandlingsåtgärder. 

 

Nödvatten  Vatten för dryck, matlagning och personlig 

hygien som distribueras under en kort tid utan 

att nyttja det ordinarie ledningsnätet. Det kan 

istället ske med tankar eller tankbilar. 
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Omvandlingsområde  Ett fritidshusområde där många väljer att 

bosätta sig permanent. Det sker en omvandling 

mot permanentboende. 

 

Personekvivalent (pe) Måttenhet som anger den genomsnittliga mängd 

föroreningar i avloppsvatten som en person ger 

upphov till per dag. Personekvivalent definieras 

i Sverige som en BOD7 belastning av 70 gram 

per dygn. BOD7 (Biochemical Oxygen 

Demand) ger ett indirekt mått på mängden 

organiska substanser i vattnet. 

 

Reservvatten  Dricksvatten som distribueras via det ordinarie 

ledningsnätet men från annan 

produktionsanläggning än den ordinarie. 

 

Spillvatten  Vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och 

tvätt) och andra verksamheter (industrier, 

biltvättar och dylikt). 

 

Särtaxa Särtaxa innebär en förhöjd anläggningsavgift. 

Enligt ”Lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster” 31 § ska särtaxa tas ut när 

kostnaden att ansluta en fastighet i beaktansvärd 

omfattning avviker från de normala kostnaderna 

inom verksamhetsområdet. 

 

Tillskottsvatten  Det vatten som utöver spillvatten finns i 

spillvattenledningar. Tillskottsvatten kan bestå 

av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, 

samt vatten som läcker in från marken om 

ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel 

kan i många fall vara mycket stor, i extrema fall 

flera gånger större än mängden spillvatten.  

 

VA-anläggning  En anordning för att försörja en fastighet eller 

bebyggelse med vatten- och avlopp. I begreppet 

VA-anläggning ingår både ledningar och 

pumpar för transport av vatten och avlopp, samt 

anordningar för produktion av dricksvatten och 

rening av avloppsvatten. 

 

VA-bevakningsområde Ett område som idag har enskild VA-försörjning 

och som sannolikt inte har behov av en 

förändrad VA-struktur. Bevakning av området 

behövs för att följa om behovet av en förändrad 

VA-struktur förändras över tid. 
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VA-utbyggnadsområde Ett område som idag har enskild VA-försörjning 

och som har behov av en förändrad VA-

struktur. VA-utbyggnadsområden uppstår när 

kommunen har fattat beslut om anslutning till 

allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, 

samt när i tid utbyggnaden ska ske.   

 

VA-utredningsområde Ett område som idag har enskild VA-försörjning 

och som kan ha behov av en förändrad VA-

struktur. Utredning behöver utföras för att visa 

vilket behov som finns samt vilka möjligheter 

som finns för att förbättra situationen.  

 

Vattenförekomst En vattenförekomst är, enligt 

vattenförvaltnings-förordningen för vatten, den 

minsta enheten för beskrivning och bedömning 

av vatten. En vattenförekomst är en specifik 

vattensamling av en viss geografisk storlek. Den 

kan vara antingen en avgränsad volym 

grundvatten i en eller flera akviferer 

(grundvattenförekomst) eller en avgränsad och 

betydande förekomst av ytvatten, som kan vara 

t.ex. hela eller delar av en sjö, å, älv eller kanal, 

ett vattenområde i övergångszonen eller ett 

kustvattenområde (ytvattenförekomst). 

 

Verksamhetsområde  Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt 

definierat område, inom vilket kommunen är 

huvudman för vatten- och/eller 

avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet 

gäller kommunal VA-taxa. 

 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@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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2021-03-19 

KS 2018/00162 303  
 

 

 

 
 

 Samtliga nämnder 

Miljösamverkan östra Skaraborg 

VA-plan för Falköpings kommun  

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen remitterar förslag på VA-plan för Falköpings kommun 

till samtliga nämnder, med svar senast 5 maj 2021.     

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 10 februari 

2021, § 17. 

Bakgrund 

I Falköpings kommun har det sedan 2018 arbetats med strategisk VA-

planering i syfte att uppnå en hållbar VA-försörjning. Arbetet påbörjades 

med en nulägesbeskrivning som redovisades i VA-översikt 2018 och fortsatte 

sedan med föreliggande VA-plan. Under arbetet identifierades behovet av 

fördjupat arbete inom fyra områden för vilka mer detaljerade delrapporter 

arbetats fram. Delrapporter för reservvatten, VA-utveckling utanför 

verksamhetsområdet samt brand- och släckvatten är inkluderade i VA-plan  

medan delrapport för dagvatten hanteras i Dagvattenplan.  

 

I VA-plan presenteras VA-strategier som tydliggör kommunens viljeriktning 

och strategiska vägval. VA-strategierna har tagits fram gemensamt med 

kommunens tjänstepersoner och politiker. Under arbetet identifierades 

åtgärder som krävs för att uppnå strategierna. För varje åtgärd anges tidplan 

samt ansvarig förvaltning eller enhet. På så sätt utgör planen ett underlag för 

fortsatt verksamhetsplanering och budgetarbete. VA-plan och dess bilagor 

antas i kommunfullmäktige. Huvudansvaret för VA-plan ligger hos 

kommunstyrelsen, avdelningen för hållbar utveckling. 

 

Samtliga nämnder ger möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Miljösamverkan östra Skaraborg ges också möjlighet att lämna synpunkter. 
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Bilaga 4 – ”Regler för anslutning av brandvattenanläggningar innanför 

fastigheten på kommunalt VA-nät” är medskickad för 

kännedom/information och utgör inte en del av remissunderlaget.  

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



 

Barn- och utbildningskontoret 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Förslag till beslut 

1 Nämnden delegerar till arbetsutskottet den 4 maj 2021 att fatta beslut om 

remissvar angående ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter.           

Bakgrund 

Nämnden har mottagit en remiss från kommunstyrelsen om ändring av 

allmänna lokala ordningsföreskrifter. Då svaret på remissen ska vara inne 

senast den 5 maj, uppdrar nämnden till arbetsutskottet att fatta beslut om 

remissvar. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUNAU  2021-03-23 § 37 

Delegationsbeslut om remittering av förslag på ändring av 

ordningsföreskrifter 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter - remissversion       

 

 

 

 

Sonja Neuman Hall 

Nämndsekreterare 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  
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2021-03-22 

KS 2021/00125  
 

 

 

 
 

 Samtliga nämnder 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen remitterar förslag på ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Falköpings kommun till samtliga nämnder, med svar 

senast 5 maj 2021.       

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 10 februari 

2021, § 17. 

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram. 

Arbetet har letts av Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Innan dokumentet fastställs av kommunfullmäktige ges samtliga nämnder 

möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 

 
 

KS 2009/315   100                                                               KFS 2012:18 
 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

för Falköpings kommun 
 

(Beslutade av kommunfullmäktige den 23 april 2012)  
(Gäller från och med den 1 juni 2012) 
 

(Beslutade av kommunfullmäktige den DDMMÅÅ)  
(Gäller från och med den DDMMÅÅ) 
 
 
Falköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
 
 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
 

§ 1 
 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på       
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen. 
 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätt- 
hållas. Bestämmelserna i § 17 har till syfte att hindra att människors  
hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska  
varor. 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på of-
fentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (SFS 1993:1617). 
 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätt- 
hållas.  
 
 

§ 2 
 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är    
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1—4 i ordningslagen       
om inte annat anges. Bestämmelsen i 17 § är även tillämplig på 
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icke offentliga platser inom kommunen. 
 

Stora Torget, Trätorget och Köttorget utgör allmänna försäljnings-
platser för vilka också gäller kommunens föreskrifter om torghandel. 
 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är of-
fentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 i ordningslagen om inte 
annat anges.  
Bestämmelsen i 16 § är även tillämplig på icke offentliga platser inom 
kommunen i enlighet med 3 kap 9 § ordningslagen. 
 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även 
kommunens föreskrifter om torghandel.  
 
 

§ 3 
 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats 
 

 för allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller 
 friluftsliv, badplatser, skolgårdar, järnvägsområden och begravnings- 
 platser enligt bilagd förteckning. 
 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats 
 
För allmänheten upplåtna platser för: 

- Lek och Idrott 
- Skolgårdar under icke skoltid 

- Camping och/eller friluftsliv 

- Badplatser 

- Järnvägsområden 

- Begravningsplatser 

 

 
 

§ 4 
 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 10 första 
stycket i dessa föreskrifter bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 
 

Lastning av varor m.m. 
 

§ 5 
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Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats 
 

 för allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller 
 friluftsliv, badplatser, skolgårdar, järnvägsområden och begravnings- 
 platser enligt bilagd förteckning. 
 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är an-
svarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänhet-
en utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.  
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. 
 
Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas. 
 

 

Schaktning, grävning m.m. 
 

§ 6 
 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning 
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska 
se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta 
möjliga olägenhet. 
 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning 
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska 
se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta 
möjliga olägenhet.  
Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning 
och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hind-
ras.  
 
Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas.  
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Störande buller 
 

§ 7 
 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 
t.ex. stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighet-
ens tillstånd. 
 
 

 
 

Containrar mm  

 

8 §  

 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp 
på en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens 
eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
 
Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till sådana objekt som nämns 
ovan som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt mar-
kera objektet med ägarens eller brukarens namn, adress 
och telefonnummer. 
Vid utplacering av sådana objekt ska brandskyddsaspekter beaktas. Vi-
dare ska särskild hänsyn tas till gång- och cykeltrafik. 
 
På varje hörn av container eller liknande anordning ska reflexer finnas 
och vara synliga från alla sidor. 
 
 

Markiser, flaggor och skyltar 
 

§ 9 
 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut  
över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana 
på lägre höjd än 4,50 meter. 
 
Markiser, flaggor, skyltar, banderoller och liknande anordningar får inte 
sättas upp på lägre höjd över marken så att den del av anordningen 
som hänger ner över en gångbana har lägre höjd än 2,30 meter, och 
den del som hänger över en körbana inte har lägre höjd än 4,50 meter.  
 
I den mån bygglov har beviljats, framgår av detta hur anordningen skall 
placeras.  
 
Samma villkor och bestämmelser som gäller för markiser, flaggor och 
skyltar skall även gälla grenar från träd, buskar och övriga utskjutande 
föremål. 
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Affischering 
 

§ 10 
 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av       
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar     
eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
 
Gatuskyltar, så kallade trottoarpratare, samt annan skyltning får inte 
sättas upp på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
Tillstånd behövs dock inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare     
eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. 
Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och 
andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad 
där rörelsen finns. 
 
Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp affisch, annons eller 
annat sådant anslag på eller över offentlig plats eller på husvägg, sta-
ket, vägbro, kopplingsskåp, stolpar, träd eller liknande, som vetter mot 
offentlig plats.  
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.  
 
Tillstånd behövs inte heller för näringsidkare för att sätta upp annonser 
och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns.  
 

 

Högtalarutrustning 

Högtalarutsändning 
 

 
 

§ 11 
 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller lik-
nande utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
 

Förtäring av alkohol 
 

§ 12 
 

Spritdrycker, vin, starköl och folköl får inte förtäras inom områden som 
framgår av bilagd lista. 
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Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker med en alko-
holhalt överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats 
annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker inom 
områden som framgår av bilaga 1. 
 
 
 

Camping 
 

§ 13 
 

Camping får inte ske på Hästgärdet eller området vid Motionscentralen 
utan tillstånd från kommunen eller arrendatorn av Mössebergs Camping. 
 
Camping förbjuden på offentlig plats. 
 
 
 

Hundar 
 

§ 14 
 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestäm-
melserna i § 15 och 16 i dessa föreskrifter. Det som sägs i dessa para-
grafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund   
i tjänst. 
 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestäm-
melserna i 15 §.  
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 
person, servicehund- och signalhund försedd med tjänstetäcke eller för 
polishund i tjänst. 
 
 
 
 

§ 15 

 
Hundar ska hållas kopplade inom områden som utgör försäljningsplats 
medan torghandel pågår, samt i de parker eller planteringar som fram-
går av bilagd lista under tiden den 1 april–30 september. 
 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 
inom inhägnade områden. 
 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer. 
 

Hundar får inte vistas på begravningsplats eller badplats. Skogssjön ska  
i sin helhet betraktas som badplats. 
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§ 16 
 

Inom områden med sammanhållen bebyggelse ska föroreningar efter 
hundar plockas upp. 
 
Under vistelse utomhus på offentlig plats ska hund hållas under tillsyn.  
 
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de om-
råden där kommunen anordnat hundrastplatser.  
 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer.  
 
Orenlighet efter hund skall plockas upp dels på samtliga gångbanor, 
parkvägar samt samtliga offentliga platser. 
Orenligheten ska förslutas och placeras i där för avsedd behållare eller 
papperskorg 
 
Hundar får inte vistas på begravningsplats. 
 
Under perioden 1 juni – 31 augusti gäller kopplingstvång vid allmänna 
badplatser. 
Under perioden 1 juni – 31 augusti får hundar inte bada på de allmänna 
badplatserna.  
Skogssjön ska i sin helhet betraktas som badplats. 
 
 

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
 

§ 17 
 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter 
från sjukhuset i Falköping respektive Falbygdsklinikerna samt äldre-   
och handikappboendet inom kvarteren Läkaren, Bergsliden 1, 2 och 13,   
Trätorgets äldreboende samt Ranliden i Falköping, Katarinagården i  
Torbjörntorp, Frökindsgården i Kinnarp, Alvershus i Åsarp, Björktuna  
och Vårdcentrum i Stenstorp, Elvagården i Vartofta, samt Vårdcentrum 
och Vilskegården i Floby. 
 

Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor 
på platser (gäller även andra platser än offentliga) i syfte att förhindra   
att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor. Tillståndsplikten gäller inom områden med samman-
hållen bebyggelse som inte omfattas av förbudet i ovanstående stycke i 
Falköping, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, Stenstorp, 
Torbjörntorp, Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle vid alla tidpunkter utom 
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan klockan 20.00  
och 01.00 efterföljande dag. 
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§ 17 a 
 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska     
varor på offentlig plats inom områden med sammanhållen bebyggelse    
i Falköping, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, Stens-
torp, Torbjörntorp, Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle i syfte att upprätt-
hålla den allmänna ordningen. 
 
 

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 
 

§ 18 
 

Paintballvapen får inte användas på de platser som anges i § 2 och 3    
i dessa föreskrifter. 
 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning och 

skjutning med handeldvapen m.m.  
 

§ 16 
 

Det är inom samtliga tätorter i Falköpings kommun endast tillåtet att an-
vända pyrotekniska varor under påskafton, valborgsmässoafton och ny-
årsafton klockan 20.00 - 01.00 efterföljande dag  
Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.  
Avfyringsplats och nedslagningsplats får inte vara närmare bostadsbygg-
nad än 25 meter. 
 
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 
meter från sjukvårdsinrättning eller äldre- och omsorgsboenden.  
 
 
 

§ 18 
 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 
handeldvapen samt kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som 
avses i 2 kap. 1 § 2 st. vapenlagen. 
 
 
 
 
 

Ridning och löpning 
 

§ 19 
 

Ridning får inte ske i iordningställda löp- eller skidspår på Mösseberg 
eller Ålleberg annat än när spåret också är markerat som ridspår. På 
sistnämnda spår får inte ridning ske i iordningställt skidspår. 
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Ridning får inte ske i löp- eller skidspår annat än när spåret också är 
markerat som ridspår. På sistnämnda spår får inte ridning ske i iord-
ningställt skidspår. 
 
 
 

Avgift för att använda offentlig plats 
 

§ 20 
 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 
med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 
som har beslutats av kommunfullmäktige. 
 
 
 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
 

§ 21 
 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av § 5—9,    
§ 10 första stycket, § 11—19 i dessa föreskrifter kan dömas till penning-
böter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och för-
verkande. 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa fö-
reskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket 
ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyn-
dighetens rätt att utfärda förelägganden och rätt att förverka egendom. 

 

 
  

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denna kommunala författning ersätter författningen 2012:18. 
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Alkoholförtäringsförbud   Bilaga 1 

Teckenförklaring 

                 

Alkoholförtäringsförbud utan 

särskilt tillstånd 

 

Bil 1.2 Gäller endast Veckan 

före skolavslutning samt skolav-

slutningsdagen 

Bil 1.2 



                                   HANDLINGSPLAN                 Sida 1(2) 

 
 Fastställd/upprättad: Gäller för: 

 2021-03-16   Barn och utbildningsförvaltningen 
  
 Senast reviderad:  Dokumentansvarig: 

 Ann Johansson, verksamhetschef 
 

  

 

Handlingsplan utifrån krav ställda vid Arbetsmiljöverkets inspektion den  

17 november 2020.  

Syftet är att säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar så att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
utvecklas, positiva effekter uppnås och ohälsa och olyckor förebyggs i förskolor och skolor. 

 

  

Brister/Krav Åtgärder Ansvarig 
Kommunikation vid 
förändringar i rutiner och 
stödmaterial i SAM 

Använd de blanketter som finns i 
SAMS-cirkeln. 

Rektor 

Årlig uppföljning – rutiner 
förbättras och uppföljningen 
ska ge svar på hur 
arbetsmiljöarbetet fungerar. 
Förbättringsåtgärder ska 
dokumenteras 
 

Enkäten om SAM omarbetas med en 
del som handlar om uppföljning. 
 
Uppföljning av enkät görs på alla 
förskolor och skolor i form av en 
handlingsplan. 

HR-avdelning 
 
 
Rektor 

Barn och 
utbildningsnämnden ska 
involveras i resultatet av den 
årliga uppföljningen 

Förvaltningsledning till nämnd och 
FÖSAM 
Koppla resultat till handlingsplan  

Förvaltningsledningen och  
FÖSAM 

Dokumentation av 
undersökning och 
upprättandet av 
handlingsplaner vid 
riskbedömning av fysiska, 
organisatoriska och sociala 
arbetsförhållanden 

Dokumentera enligt instruktioner i 
Medarbetarportalen/Arbetsmiljö och 
hälsa/SAM. Undersöka 
riskbedömningarna och se eventuella 
effekter. 
Se resultat av medarbetarenkät! 

Förvaltningsledning och 
FÖSAM 
Rektor 

Skyddsombuds medverkan 
vid förändring i 
verksamheten ska 
säkerställas 

Tydliggöra rutinen (se rutin för SAM i 
Medarbetarportal/Arbetsmiljö och 
hälsa) 

Förvaltningsledning samt 
respektive enhet 

  



                                   HANDLINGSPLAN                 Sida 2(2) 

 
 Fastställd/upprättad: Gäller för: 

 2021-03-16   Barn och utbildningsförvaltningen 
  
 Senast reviderad:  Dokumentansvarig: 

 Ann Johansson, verksamhetschef 
 

  

Brister/Krav Åtgärder Ansvarig 
Säkerställa att det 
identifieras och 
dokumenteras specifika 
risker i verksamheterna 
såsom exempelvis ergonomi, 
första hjälpen, buller och 
arbetstider på obekväm 
arbetstid 

Dokumentera enligt instruktioner i 
Medarbetarportalen/Arbetsmiljö och 
hälsa/SAM/Egenkontrollerna 
Specifika risker eller det som 
identifieras i det dagliga arbetet 
 

Förvaltningsledning 
Rektor 

Säkerställa att rutiner för att 
rapportera ohälsa, olycksfall 
och tillbud fungerar. 
Förbättra 
sammanställningen över 
arbetsskador och tillbud. 

Förenkla rutiner vid tillbud 
Aktualisera rutiner för anmälan i LISA 
Medarbetarportal/Arbetsmiljö/ Anmäl 
arbetsskada. 

Arbetsmiljöansvarig 
förvaltning 
Rektor 

Riskbedömning för Första 
hjälpen och andra eventuella 
risker, kopplat till 
verksamheten och vad det 
behövs för beredskap om en 
olycka inträffar 

Gör en riskbedömning på 
verksamheten och tag fram en 
beredskap 

Förvaltningsledning 
Rektor 

Ta fram rutiner för att 
regelbundet riskbedöma 
chefers fysiska, 
organisatoriska och sociala 
arbetsförhållanden 
(arbetsbelastning, 
arbetstider) 

Medarbetarenkät Chef (vartannat år) 
däremellan förslagsvis 
SKR: checklista för chefens 
arbetsmiljö. Uppföljning på APT.  
 
Utifrån resultat upprätta 
riskbedömning och handlingsplaner 

Förvaltningsledning  

Ta fram rutiner för tillsyn 
och uppföljning av den 
digitala arbetsmiljön. 

Gör en riskbedömning på 
verksamheten och tag fram en 
beredskap 

Förvaltningsledning 
Rektor 

Ge introduktion till nya 
medarbetare angående 
risker i arbetet, och hur man 
skyddar sig mot dem. 
Information om SAM och  
samverkan  

Använd övergripande mall och 
checklistor för introduktion i 
Medarbetarportalen. 
Anpassning görs på respektive 
arbetsställe. Säkerställ att alla har 
kunskap om risker som finns i 
verksamheten 

Förvaltningsledning 
Rektor 
Vikarieförmedlingen 

Upprätta skriftliga rutiner 
för att säkerställa att 
medarbetare har kunskap 
om de risker som gäller inom 
respektive arbetsställe   

Anpassning görs på respektive 
arbetsställe 

Förvaltningsledning 
Rektor 
Vikarieförmedling 

Förskolan: 
Tillgång till bord med stolar i 
vuxenhöjd 

Se över tillgången Verksamhetschef 
Rektor förskola 

 



 

 

 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 

Datum 

2021-03-30 

 

  

 

 

Datum Riktning Motpart Beskrivning  Handläggare Diarienumm
er 

2021-
03-26 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 
och Socialnämnden 

Signerat ordförandebeslut 
angående verksamheten vid 
Familjecentralen från 1 april 2021 

Eva Dahlgren 2021/00022 

2021-
03-26 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat ordförandebeslut 
angående Kulturskolans 
verksamhet från den 6 april 2021 

Eva Dahlgren 2021/00022 

2021-
03-26 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat ordförandebeslut 
angående när- och 
distansundervisning på 
Ållebergsgymnasiet 2021-04-06-
2021-04-18 

Eva Dahlgren 2021/00022 

2021-
03-24 

UPP Rektor Vindängens 
skola 

Beslut om placering i förskoleklass 
efter eget val -avslag 

Claes 
Ekstrand 

2021/00179 

2021-
03-24 

UPP Rektor 
Dotorpsskolan 

Beslut om placering i förskoleklass 
efter skolval - avslag                

Lena 
Magnusson 

2021/00179 

2021-
03-23 

UPP Rektor Flobyskolan Beslut om uppskjuten skolplikt Per Linderoth 2021/00199 

2021-
03-11 

UPP Rektor 
Dotorpsskolan 

Beslut om placering i grundskola Lena 
Magnusson 

2021/00179 

2021-
03-08 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om skolskjuts - avslag Sarah Cato 2021/00215 

2021-
03-08 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Beslut om självskjutsersättning för 
gymnasieelev Ht-20 

Sarah Cato 2021/00204 

2021-
03-08 

UPP Barn- och 
utbildningsnämnden 

Signerat Ordförandebeslut 
angående när- och 
distansundervisning på 
Ållebergsgymnasiet 2021-03-11-
2021-04-06 

Eva Dahlgren 2021/00022 

 



 

 

 

Delegationsbeslut skolskjuts  2021-03-02- 2021-03-26 

 

 

ID Status Inskickat Beslut Orsak till ansökan Riktning Avsändare/Mottagare 

21636 Avslag 2021-03-02 10:33:00 2021-03-11  Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

21637 Avslag 2021-03-02 10:38:16 2021-03-11 Trafikförhållande UPP Barn- och utbildningsnämnden 

22164 Beslutat 2021-03-18 13:38:02 2021-03-24  Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

22165 Beslutat 2021-03-18 13:41:18 2021-03-24 Växelvis boende UPP Barn- och utbildningsnämnden 

22166 Beslutat 2021-03-18 13:42:33 2021-03-22  Annan särskild omständighet UPP Barn- och utbildningsnämnden 

       
       

       
       

       
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-17 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 42 Dnr 2021/00008  

Antagande av kompetensförsörjningsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen antar förslag till kompetensförsörjningsplan.  

2 Kommunstyrelsen beslutar att planen gäller från och med den 15 april 

2021 och ersätter kompetensförsörjningsplan antagen av kommun-

styrelsen den 6 februari 2019, § 24.  

Bakgrund 

Den framtagna kompetensförsörjningsplanen ersätter den föregående planen 

från år 2019 för området. Syftet med planen är att på en kommunöver-

gripande nivå kartlägga nuläget i Falköpings kommun vad gäller kompetens-

försörjning, ge en samlad bild av framtida behov samt öka förutsättningarna 

för en bättre samverkan mellan förvaltningarna inom området. 

I samband med översynen och uppdateringen av kompetensförsörjnings-

planen har det även gjorts en hel del förändringar vad gäller upplägget och 

innehållet. De största skillnaderna är att delen kring omvärldsbevakning fått 

något mindre utrymme och enbart hänvisar till uppgifter, prognoser, analyser 

och publikationer som tagits fram det senaste halvåret och är därmed mer 

aktuell. De föregående planerna har haft ett stort fokus på kompetens-

utvecklingsinsatser för kommunens chefer och medarbetare, men då lång-

siktig och strategisk kompetensförsörjning innefattar många fler parametrar 

utgår denna plan från de olika delarna Attrahera-Rekrytera-Utveckla-Behålla 

samt Avsluta och även utifrån de nio strategier som Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) tagit fram som ett stöd för den framtida kompetens-

försörjningen i kommunerna. 

Planen har samverkats med kommunens fackliga organisationer i den 

centrala samverkansgruppen (CESAM) samt i den personalstrategiska 

gruppen. Planen är övergripande och har inte för avsikt att specificera 

enskilda insatser då detta är behovsstyrt och ständigt föränderligt, utan mer 

vara ett underlag för det konkreta arbetet och ha en bredare ansatts i 

organisationens framtida arbete med kompetensförsörjning.  

Förvaltningens bedömning 

För att säkra upp att Falköpings kommun klarar sitt samhällsuppdrag nu och  

i framtiden har denna kompetensförsörjningsplan tagits fram. Kommun-

ledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att anta kompetens-

försörjningsplanen och att den ska börja gälla från och med den 15 april 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26/2021 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-17 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-01-26 

Förslag till kompetensförsörjningsplan 

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder  

Samtliga förvaltningschefer 

Maria Axelsson, HR-chef 

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare  

            



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-17 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 43 Dnr 2020/00455  

Antagande av riktlinje för lika möjligheter och aktiva 
åtgärder för att motverka diskriminering  

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinje för lika möjligheter och 

aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjen gäller från och med den 15 april 

2021 och ersätter kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplan 

2019–2020 som antogs av kommunstyrelsen den 9 januari 2019, § 2.  

Bakgrund 

Den 1 januari 2017 antogs en ny diskrimineringslag i Sverige. Lagen innebar 

nya och förändrade krav på arbetsgivaren. Det tidigare kravet på att upprätta 

jämställdhetsplaner vart tredje år togs bort. Nu ställs istället högre krav på 

arbetsgivaren att arbeta systematiskt med aktiva åtgärder och att motverka 

diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöver-

skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.  

Förslaget till riktlinje för lika möjligheter och aktiva åtgärder för att 

motverka diskriminering gäller på kommunövergripande nivå och beskriver 

de övergripande målen och de lagstyrda aktiviteter som diskrimineringslagen 

kallar aktiva åtgärder. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivarens arbete 

med aktiva åtgärder omfatta följande.  

 Arbetsförhållanden 

 Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor 

 Rekrytering och befordran 

 Utbildning och övrig kompetensutveckling  

 Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap 

HR-avdelningen vill använda ”lika möjligheter” som samlingsnamn för 

kunskapsområdet jämställdhet, mångfald och likabehandling.  

I dokumentet finns också en uppföljning av de aktiviteter som var planerade 

för åren 2019–2020. 

Förvaltningens bedömning 

Riktlinjen har uppdaterats för att tydliggöra arbetsgivarens vilja att arbeta 

vidare med de aktiva åtgärder som diskrimineringslagen ålägger kommunen 

som arbetsgivare. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 

kommunstyrelsen antar förslag till riktlinje för lika möjligheter och aktiva 

åtgärder för att motverka diskriminering. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-17 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-10 

Förslag till riktlinje för lika möjligheter och aktiva åtgärder för att motverka 

diskriminering 

  

 

Paragrafen skickas till  
Samtliga nämnder 

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare 

Maria Axelsson, HR-chef 

            



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-17 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 44 Dnr 2021/00052  

Ändring av riktlinje för bisyssla 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att upphäva 

riktlinje för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 24 september 

2012, § 123, från och med den 1 maj 2021.  

Kommunstyrelsens beslut 

2 Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinje för bisyssla. Riktlinjen gäller 

från och med den 1 maj 2021, under förutsättning att kommunfullmäktige 

beslutar enligt beslutspunkt 1.  

Bakgrund 

Falköpings kommun ska som myndighet upprätthålla allmänhetens 

förtroende som saklig och opartisk. Det innebär att medarbetare inte ska ha 

uppdrag eller ägna sig åt verksamhet vid sidan om sin anställning, som kan 

rubba förtroendet, skada Falköpings kommuns anseende eller på annat sätt 

inverka negativt på möjligheterna för medarbetaren att utföra sina 

arbetsuppgifter.  

I kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser AB 17 finns nya bestämmelser 

gällande bisysslor. Som huvudregel gäller nu att bisysslor generellt sett är 

tillåtna. Medarbetarna är fria att ha en bisyssla så länge den inte är 

konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig i förhållande till 

anställningen. Den tidigare rutinen att pröva och eventuellt godkänna varje 

bisyssla i högst 2 år är borttagen. Nu betonas i stället medarbetarens skyldig-

het att upplysa sin chef om man har en bisyssla. Detta under förutsättning att 

arbetsgivaren uppmärksammat medarbetaren på bestämmelsen.  

Tidsbegränsningen på 2 år gäller alltså inte längre. I stället är en godkänd 

bisyssla giltig tills vidare eller till dess att medarbetaren meddelat 

förändringar eller avslut. Ansökan sker via den nya e-tjänsten för bisysslor 

som tagits fram med hjälp av IT-avdelningen. Genom e-tjänsten får närmaste 

chef en signal om att medarbetaren vill anmäla en bisyssla. Informationen 

går sedan vidare till HR-chef som har möjlighet att avslå bisysslan i samråd 

med närmaste chef. Men som grundregel godkänns alla bisysslor i och med 

ansökan. 

Förvaltningens bedömning 

Denna riktlinje har tagits fram för att tydliggöra de förändringar gällande 

bisysslor som kom med kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser AB 17. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att 

godkänna denna uppdaterade riktlinje för bisyssla.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-17 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 28/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-02-10 

Förslag till riktlinje för bisyssla 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige  

Samtliga nämnder 

Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare  

Maria Axelsson, HR-chef 

           











  
  

BESLUT    

 Lars Jansson  
Elinspektör  
Avdelningen för anläggningar 
010-168 05 43  
lars.jansson@elsakerhetsverket.se  

2021-03-23 Dnr 21EV1159 

    

Falköpings kommun 

 

52181 Falköping 

  

 

    

E LS ÄK E R HE TS V E RK E T  TE L  010-168 05 00 E -P OS T  registrator@elsakerhetsverket.se OR G. NR  202100-4466 

Box 4 681 21 Kristinehamn F AX  010-168 05 99 W E B B  www.elsakerhetsverket.se   
 
 

Beslut 

Elsäkerhetsverket beslutar att avsluta ärendet. 

Redogörelse för ärendet 

Elsäkerhetsverket begärde i ett brev 2021-02-04 information om kommunens 

rutiner för kontroll och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar enligt 6 § 

Elsäkerhetslagen (2016:732). Begäran föranleddes av en anmälan om en elolycka 

som inträffade 2021-02-10 vid Hästbackens förskola och fritids i Falköping. En av 

personalen utsattes för strömgenomgång vid händelsen. 

Motivering till beslutet 

Falköpings kommun har vid 2 tillfällen inkommit med dokumentation visande 

kommunens rutiner för skötsel och kontroll av kommunens elektriska 

starkströmsanläggningar. Elsäkerhetsverket bedömer att om alla dokumenterade 

åtgärder följs inom kommunen, så bör risken minska för att liknade händelser ska 

ske igen. 

 

Elsäkerhetsverket 

 

Lars Jansson, Elinspektör 








