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Vanja Wallemyr (C), Ordförande 
Sam Jubrant (KD), 1:e vice ordförande 
Johanna Svensson (S), 2:e vice ordförande 
Christina Jorméus (M) 
Heléne Svensson (S) 
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Emil Larsson (C) 
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Per Halldén (M) 
Christopher Münch (SD) 
Jörgen Larsson (SD) 
 

Ersättare 
Monica Janzon (S) 
Eva-Marie Brorsson (C) 
Jacob Kahrs (M) 
Henrik Sjöberg (S) 
Oscar Persson (S) 
Kenneth Johansson (S) 
Johan Aldén (C) 
Josef Samuelsson (KD) 
Roland Wanner (MP) 
Mikael Lund (SD) 
Gerhard Karlsson (SD) 
 

Tjänstepersoner 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Cecilia Nordh, lokalstrateg 
Jan Aurén, fastighetschef 
Fredrik Johansson, gatuchef 
Stig Säll, biträdande VA-chef 
Adela Kapetanovic, VA-chef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Kerstin Johnsson, kostchef 
Solveig Pettersson, städchef 
Christin Hallner, biträdande kostchef 
Monica Busk, controller 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
 
 

Protokollsjusterare, förslag 
Johanna Svensson (S) 
 

Presskonferens 
Hålls direkt efter sammnträdet, cirka klockan 15:30 i Falköpingssalen 

Tekniska nämnden 

kallas till sammanträde måndagen den 30 augusti 2021 klockan 13:15 i Falköpingssalen, 

Stadshuset, för att behandla följande ärenden. 

Enligt ny rutin för genomförande av digitala sammanträden hålls mötet digitalt via Skype, endast 

ordföranden och nämndsekreteraren närvarar fysiskt på plats i Falköpingssalen. 

Ärende Anteckningar 

1.  Förvaltningschef informerar 2021 
Dnr 2020/00341   
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Ärende Anteckningar 

2.  Aktuella lokalfrågor 2021 
Dnr 2020/00340   
 
 

 

3.  Information livsmedelsupphandling 
Dnr 2021/00091   
Bilaga a) Kostchefens tjänsteutlåtande 

 

4.  Uppsägning av hyresavtal gällande fastigheter för 
återvinningscentraler. 
Dnr 2021/00173   
Bilaga a) Biträdande VA-chefs tjänsteutlåtande 
           b) Hyresavtal 
 
 

 

5.  Tecknande av avtal för modulskola i Odensberg 
Dnr 2021/00199   
Bilaga a) Fastighetschefens tjänsteutlåtande 
      

 

6.  Överlämnande av tekniska nämndens budgetunderlag till 
budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022-2024 
Dnr 2021/00200   
Bilaga a) Förvaltningsekonomens tjänsteutlåtande 
           b) TNs Budgetunderlag 2022-2024 
 

 

7.  Anmälningsärenden 2021 
Dnr 2020/00344   
Bilaga a) Förteckning anmälningsärenden augusti 
 
 

 

8.  Anmälan om delegationsbeslut 2021 
Dnr 2020/00345   
Bilaga a) Förteckning anmälan delegationsbeslut augusti 
           b) Anmälda delegationsbeslut augusti 
 

 

9.  Rapportering från deltagande i sammanträden med mera 
2021 
Dnr 2021/00004   
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Ärende Anteckningar 

10.  Övriga frågor 2021 
Dnr 2020/00342   
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Ordförande 
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§ 55 Dnr 2020/00341  

Förvaltningschef informerar 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschefen informerar om att det finns en utmaning angående 

biogasen inför hösten för förvaltningen och nämnden. I övrigt så väntar 

arbete med översynen som gjordes i våras, arbetet pågår med de 5 punkterna.  
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§ 56 Dnr 2020/00340  

Aktuella lokalfrågor 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Lokalstrategen informerar om de hyresrabatter som beviljats för kvartal 1 

2021 med anledning av pågående pandemi, total kostnad för tekniska 

nämnden 62.000:-.  

Fastighetschefen informerar om att det varit en hel del skadegörelse på 

kommunens skolor under sommaren.  

 

Information om pågående projekt, Frökindsgården upphandlat entreprenör, 

Mössebergskolan hus 1 ombyggnad av ventilation, upphandling av 

entreprenör som är avrop från ramavtal, enligt delegation, Närhälsan i 

Stenstorp, upphandling entreprenör som är avrop från ramavtal, enligt 

delegation.  

  

 



 

Kost 

 

Kerstin Johnsson                           Kostchef   0515-88 54 38   kerstin.johnsson@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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TN 2021/00091  
 

 

 

 
 

 Tekniska nämnden 

Information livsmedelsupphandling 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.        

Bakgrund 

Livsmedelsupphandling betraktas som en av de kanske mest komplexa 
disciplinerna av alla offentliga upphandlingar. 
Sedan 2020 samverkar Falköpings måltidsverksamhet i sina upphandlingar 
med de kommuner som gör sina upphandlingar via upphandlingsenheten i 
Skövde. 
Samverkanskommuner:  
Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Falköping, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda 
och Vårgårda. 
 
Förfrågningsunderlaget färdigställs med utgångspunkt från respektive 
kommuns politiska styrdokument gällande mat och måltider. 
Senast i raden av livsmedelsupphandlingar som genomförts gäller 
tillhandahållande av produkter inom områdena kolonialt, djupfryst och 
färskvaror. 
Nämnden delges information kring hur en livsmedelsupphandlings olika 
delar ser ut, senaste upphandlingsprocessens förlöpande och mer specifikt 
hur Falköpings kommun valt att förhålla sig till upphandlingsprocessen i just 
denna upphandling. 
 

Beslutet ska skickas till 

Kerstin Johnsson, kostavdelningen 

 

 

Kerstin Johnsson                         

Kostchef 
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§ 57 Dnr 2021/00173  

Uppsägning av hyresavtal gällande fastigheter för 
återvinningscentraler. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att säga upp hyresavtalet med Avfall östra 

Skaraborg gällande del av Falevi 8:14, Ranstad 9:16 och Torrevalla 1:1.  

Bakgrund 

Falköpings kommun och Avfall östra Skaraborg tecknade 2008-09-18 avtal 

gällande hyra av del av dåvarande Falevi 8:14, Ranstad 9:16 samt Torrevalla 

1:1. Upplåtelsen innefattar mark, befintliga byggnader, anläggningar och 

fasta inventarier. Syftet med upplåtelsen var att bedriva återvinningsverk-

samhet samt därmed förenlig verksamhet. Årshyran grundade sig på av 

kommunen gjorda investeringar samt del av kringkostnader som dagvatten-

hantering, provtagningskostnader samt rening av dagvatten. Nuvarande 

avtalskonstruktion täcker inte kommunens kostnader då huvuddelen av hyran 

grundat sig på kapitalkostnader som idag till större delen är avskrivna medan 

andra kostnader tillkommit som inte är upptagna i avtalet.  

 

Förvaltningens bedömning 

Samtliga fastigheter omfattas av sluttäckningsåtgärder och behöver 

beträffande Falevi lokaliseras till nya för ändamålet anpassade ytor. 

Torrevalla och Ranstad kan efter tätning av godkända sluttäckningsåtgärder 

flyttas tillbaks till nuvarande lokaliseringar. 

  

Finansiering 

Under tiden som nya ytor iordningställts förhandlas nytt avtal fram med 

Avfall östra Skaraborg enligt gällande pris för mark arrende. 

Beslutsunderlag 

Biträdande VA-chefens tjänsteutlåtande 

Hyresavtal   diarienummer TN2013/00180         

  

 



 

Kansli 

 

Anna-Karin Andersson   Nämndsekreterare      anna-karin.andersson@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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Uppsägning av hyresavtal gällande fastigheter för 
återvinningscentraler. 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att säga upp hyresavtalet med Avfall östra 

Skaraborg gällande del av Falevi 8:14, Ranstad 9:16 och Torrevalla 1:1         

Bakgrund 

Falköpings kommun och Avfall östra Skaraborg tecknade 2008-09-18 avtal 

gällande hyra av del av dåvarande Falevi 8:14, Ranstad 9:16 samt Torrevalla 

1:1. Upplåtelsen innefattar mark, befintliga byggnader, anläggningar och 

fasta inventarier. Syftet med upplåtelsen var att bedriva återvinningsverk-

samhet samt därmed förenlig verksamhet. Årshyran grundade sig på av 

kommunen gjorda investeringar samt del av kringkostnader som dagvatten-

hantering, provtagningskostnader samt rening av dagvatten. Nuvarande 

avtalskonstruktion täcker inte kommunens kostnader då huvuddelen av hyran 

grundat sig på kapitalkostnader som idag till större delen är avskrivna medan 

andra kostnader tillkommit som inte är upptagna i avtalet.  

 

Förvaltningens bedömning 

Samtliga fastigheter omfattas av sluttäckningsåtgärder och behöver 

beträffande Falevi lokaliseras till nya för ändamålet anpassade ytor. 

Torrevalla och Ranstad kan efter tätning av godkända sluttäckningsåtgärder 

flyttas tillbaks till nuvarande lokaliseringar. 

  

Finansiering 

Under tiden som nya ytor iordningställts förhandlas nytt avtal fram med 

Avfall östra Skaraborg enligt gällande pris för mark arrende. 

 

Beslutsunderlag 

Hyresavtal   diarienummer TN2013/00180       
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Beslutet ska skickas till 

Avfall Östra Skaraborg 

 

 

 

Stig Säll  

Biträdande VA-chef 
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§ 58 Dnr 2021/00199  

Tecknande av avtal för modulskola i Odensberg 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att, under förutsättning att erforderliga beslut 

tas av kommunfullmäktige 2021-08-30, ge fastighetschefen i uppdrag att 

teckna avtal för uppförande av modulskolan i Odensberg med en kostnad 

upp till maximalt 15 miljoner kronor. 

2 Tekniska nämnden beslutar att, under förutsättning att erforderliga beslut 

tas av kommunfullmäktige 2021-08-30, ge fastighetschefen i uppdrag att 

teckna hyresavtal för modulskolan i Odensberg med en hyreskostnad, 

inklusive drift, upp till maximalt 1,7 miljoner kronor per år.       

Deltar ej i beslutet 

Johanna Svensson (S) deltar ej i beslutet.         

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 mars 2017 gällande den nya skol-

organisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 

krävde en ombyggnation. I kommunens flerårsplan 2021-2023 framgår att 

behovet avseende skola i Odensberg tillgodoses genom en förhyrning av en 

modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna efter hyrestidens 

slut.  

Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige att ge tekniska 

nämnden i uppdrag att teckna avtal för modulskolan.  

Under förutsättning att erforderliga beslut tas av kommunfullmäktige 2021-

08-30 föreslås fastighetschefen ges i uppdrag att teckna hyresavtal samt avtal 

för uppförandet av en modulskola i Odensberg.  

Tekniska nämnden debiterar barn- och utbildningsförvaltningen för 

modulskolans kapital- och driftskostnader genom internhyra.    

Bakgrund 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 mars 2017 gällande den nya skol-

organisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 

krävde en ombyggnation. I kommunens flerårsplan 2021-2023 framgår att 

behovet avseende skola i Odensberg tillgodoses genom en förhyrning av en 

modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna efter hyrestidens 

slut.  

Tekniska nämnden har i ordförandebeslut 2021-07-07, föreslagit kommun-

fullmäktige att ge startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola och 

kök, uppdrag att teckna hyresavtal för modulskola i Odensberg, beslut om 
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tilläggsanslag samt beslut om tidigareläggning av investering i flerårsplan. 

Ärendet kommer upp för beslut i kommunfullmäktige 2021-08-30. 

Enligt tekniska nämndens delegationsordning tecknar fastighetschefen 

hyresavtal för lokaler med en hyrestid upp till 10 år eller en hyresnivå per år 

som understiger 450 000 kronor. Då hyresnivån för modulskolan överstiger 

450 000 kronor lyfts ärendet för beslut till tekniska nämnden. 

I tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-30 ges en 

mer utförlig beskrivning av ärendet.  

 

Förvaltningens bedömning 

Det är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att, under förutsättning 

att erforderliga beslut tas av kommunfullmäktige 2021-08-30, bör 

fastighetschefen ges i uppdrag att teckna hyresavtal samt avtal för 

uppförandet av en modulskola i Odensberg.  

 

Finansiering 

I kommunens flerårsplan 2021-2023 framgår att skolan innebär 0 kr i 

investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en hyrd 

modullösning vilket innebär en driftskostnad. En utredning kommer dock att 

göras kring frågan om eventuell finansiell leasing vilket innebär att objektet 

kan komma att läggas in i balansräkningen. Kapital- och driftkonsekvenser 

avseende etableringen av modulskolan utreds också vidare. 

Tekniska nämnden debiterar barn- och utbildningsförvaltningen för 

modulskolans kapital- och driftskostnader genom internhyra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-07-08 

Tekniska nämndens ordförandebeslut 2021-07-07 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-30    

  

 



 

Kansli 

 

Anna-Karin Andersson   Nämndsekreterare      anna-karin.andersson@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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Tecknande av avtal för modulskola i Odensberg 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att, under förutsättning att erforderliga beslut 

tas av kommunfullmäktige 2021-08-30, ge fastighetschefen i uppdrag att 

teckna avtal för uppförande av modulskolan i Odensberg med en kostnad 

upp till maximalt 15 miljoner kronor. 

2 Tekniska nämnden beslutar att, under förutsättning att erforderliga beslut 

tas av kommunfullmäktige 2021-08-30, ge fastighetschefen i uppdrag att 

teckna hyresavtal för modulskolan i Odensberg med en hyreskostnad, 

inklusive drift, upp till maximalt 1,7 miljoner kronor per år.        

Sammanfattning  

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 mars 2017 gällande den nya skol-

organisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 

krävde en ombyggnation. I kommunens flerårsplan 2021-2023 framgår att 

behovet avseende skola i Odensberg tillgodoses genom en förhyrning av en 

modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna efter hyrestidens 

slut.  

Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige att ge tekniska 

nämnden i uppdrag att teckna avtal för modulskolan.  

Under förutsättning att erforderliga beslut tas av kommunfullmäktige 2021-

08-30 föreslås fastighetschefen ges i uppdrag att teckna hyresavtal samt avtal 

för uppförandet av en modulskola i Odensberg.  

Tekniska nämnden debiterar barn- och utbildningsförvaltningen för 

modulskolans kapital- och driftskostnader genom internhyra.    

Bakgrund 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 mars 2017 gällande den nya skol-

organisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 

krävde en ombyggnation. I kommunens flerårsplan 2021-2023 framgår att 

behovet avseende skola i Odensberg tillgodoses genom en förhyrning av en 

modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna efter hyrestidens 

slut.  
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Tekniska nämnden har i ordförandebeslut 2021-07-07, föreslagit kommun-

fullmäktige att ge startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola och 

kök, uppdrag att teckna hyresavtal för modulskola i Odensberg, beslut om 

tilläggsanslag samt beslut om tidigareläggning av investering i flerårsplan. 

Ärendet kommer upp för beslut i kommunfullmäktige 2021-08-30. 

Enligt tekniska nämndens delegationsordning tecknar fastighetschefen 

hyresavtal för lokaler med en hyrestid upp till 10 år eller en hyresnivå per år 

som understiger 450 000 kronor. Då hyresnivån för modulskolan överstiger 

450 000 kronor lyfts ärendet för beslut till tekniska nämnden. 

I tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-30 ges en 

mer utförlig beskrivning av ärendet.  

 

Förvaltningens bedömning 

Det är samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att, under förutsättning 

att erforderliga beslut tas av kommunfullmäktige 2021-08-30, bör 

fastighetschefen ges i uppdrag att teckna hyresavtal samt avtal för 

uppförandet av en modulskola i Odensberg.  

 

Finansiering 

I kommunens flerårsplan 2021-2023 framgår att skolan innebär 0 kr i 

investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en hyrd 

modullösning vilket innebär en driftskostnad. En utredning kommer dock att 

göras kring frågan om eventuell finansiell leasing vilket innebär att objektet 

kan komma att läggas in i balansräkningen. Kapital- och driftkonsekvenser 

avseende etableringen av modulskolan utreds också vidare. 

Tekniska nämnden debiterar barn- och utbildningsförvaltningen för 

modulskolans kapital- och driftskostnader genom internhyra. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-07-08 

Tekniska nämndens ordförandebeslut 2021-07-07 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-30   

Beslutet ska skickas till 

Fastighetschef Jan Aurén 

Lokalstrateg Cecilia Nordh 

 

 

 

Cecilia Nordh 

Lokalstrateg 
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§ 59 Dnr 2021/00200  

Överlämnande av tekniska nämndens budgetunderlag 
till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 
2022-2024 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022-2024. 

Deltar ej i beslutet 

Johanna Svensson (S) deltar ej i beslutet      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna för flerårsplanen för åren 

2022-2024. Nämnderna ska besluta om överlämnande av budgetunderlaget 

senast den 31 augusti 2021. Budgetunderlaget ska skickas till  

budgetberedningen det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ekonomiavdelningen kommer utifrån nämndernas utkast till preliminära 

verksamhetsplaner sammanställa ett kommunövergripande budgetmaterial 

som presenteras i augusti och sedan ligger till grund för fortsatt 

budgetprocess till flerårsplan för år 2022-2024. 

Tekniska nämnden ska spara 1,9 miljoner kronor utifrån den föreslagna 

ramen för 2022. Ramen 2023 minskas med ytterligare 2,8 miljoner kronor. 

Besparingkravet fördelas mellan avdelningarna samtidigt som kompensation 

för prisökningar erhålls och fördelas. Utöver detta har Park/gata avdelningen 

kompenserats för drift av tillkommande ytor och kostavdelningen fått 

minskad ram då köket på Läkaren sagts upp och hyran minskar. 

 

Förvaltningens bedömning 

De fördelade besparingskraven till avdelningana kommer innebära att den 

dagliga driften minskas och ambitionsnivån sänks.  

I juni 2021 antogs kommunens nya klimatstrategi för 2021-2030, denna 

tillsammans med handlingsplan Giftfri Miljö innebär stora förändringar i den 

egna verksamheten för att bland annat ställa om till fossilfria alternativ. Det 

innebär även förändring i hur samhällsplanering ska ske med beaktande av 

olika alternativ för en ekologisk hållbarhet. Denna omställning kommer att 

kräva ökade resurser, hänsyn till detta har inte tagits i budgeten. 

 

Önskan från Kompetens och arbetslivsförvaltningen för att kunna omsätta 

fler arbetsmarknadsåtgärder inom avdelningen Park/Gata ökar. För att kunna 
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ge en kvalitativ handledning planeras att tillsätta en arbetsledare för detta, 

om utrymme kan skapas i budget 2022.   

 

Kostavdelningen är en servicefunktion till, främst, barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Beroende på deras 

planering framöver kan antalet arbetsplatser för kostavdelningen öka eller 

minska. En eventuell ökning behöver i så fall kompenseras i budgeten och en 

minskning genererar en besparing. 

 

VA 

Kommande klimatförändringar och ökad miljöhänsyn innebär att VA-

anläggningarnas kapacitet behöver ses över och funktionen förbättras. En 

hållbar renoveringstakt av ledningsnät och VA-anläggningar innebär stora 

kapitalkostnader. Nybyggnaden med nya exploateringsområden är fortsatt 

hög vilket också belastar kapitalkostnaderna. Brukningstaxan för 2022 höjs 

med 5,0 % och taxorna för kommande åren ska ses över för att få en 

långsiktig täckning av kostnaderna.  

 

Biogas 

Konceptionsavtalet med Avfallshantering Östra Skaraborgs om att behandla 

medlemskommunernas matavfall löpte ut i augusti 2020. Detta har gett nya 

förutsättningar för verksamheten under de kommande åren. Utredningar och 

efterforskning efter alternativa substrat pågår. 

Ett stort underskott befaras då ingen budget tilldelats och det är omöjligt att  

lägga en detaljbudget i dagsläget. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningsekonomens tjänsteutlåtande 

Budgetförutsättningar inför Flerårsplan 2022-2024 beslutade av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31, §40/2021 

Ksau §61/2021 Beredning och överlämnande av nämndernas budgetunderlag 

till budgetberedning inför flerårsplanen för åren 2022-2024        
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Överlämnande av tekniska nämndens budgetunderlag 
till budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 
2022-2024 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att överlämna budgetunderlag till 

budgetberedningen inför flerårsplanen för åren 2022-2024.   

      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett nämnderna i uppdrag att ta fram 

budgetunderlag baserat på budgetförutsättningarna för flerårsplanen för åren 

2022-2024. Nämnderna ska besluta om överlämnande av budgetunderlaget 

senast den 31 augusti 2021. Budgetunderlaget ska skickas till  

budgetberedningen det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ekonomiavdelningen kommer utifrån nämndernas utkast till preliminära 

verksamhetsplaner sammanställa ett kommunövergripande budgetmaterial 

som presenteras i augusti och sedan ligger till grund för fortsatt 

budgetprocess till flerårsplan för år 2022-2024. 

Tekniska nämnden ska spara 1,9 miljoner kronor utifrån den föreslagna 

ramen för 2022. Ramen 2023 minskas med ytterligare 2,8 miljoner kronor. 

Besparingkravet fördelas mellan avdelningarna samtidigt som kompensation 

för prisökningar erhålls och fördelas. Utöver detta har Park/gata avdelningen 

kompenserats för drift av tillkommande ytor och kostavdelningen fått 

minskad ram då köket på Läkaren sagts upp och hyran minskar. 

 

Förvaltningens bedömning 

De fördelade besparingskraven till avdelningana kommer innebära att den 

dagliga driften minskas och ambitionsnivån sänks.  

I juni 2021 antogs kommunens nya klimatstrategi för 2021-2030, denna 

tillsammans med handlingsplan Giftfri Miljö innebär stora förändringar i den 

egna verksamheten för att bland annat ställa om till fossilfria alternativ. Det 
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innebär även förändring i hur samhällsplanering ska ske med beaktande av 

olika alternativ för en ekologisk hållbarhet. Denna omställning kommer att 

kräva ökade resurser, hänsyn till detta har inte tagits i budgeten. 

 

Önskan från Kompetens och arbetslivsförvaltningen för att kunna omsätta 

fler arbetsmarknadsåtgärder inom avdelningen Park/Gata ökar. För att kunna 

ge en kvalitativ handledning planeras att tillsätta en arbetsledare för detta, 

om utrymme kan skapas i budget 2022.   

 

Kostavdelningen är en servicefunktion till, främst, barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Beroende på deras 

planering framöver kan antalet arbetsplatser för kostavdelningen öka eller 

minska. En eventuell ökning behöver i så fall kompenseras i budgeten och en 

minskning genererar en besparing. 

 

VA 

Kommande klimatförändringar och ökad miljöhänsyn innebär att VA-

anläggningarnas kapacitet behöver ses över och funktionen förbättras. En 

hållbar renoveringstakt av ledningsnät och VA-anläggningar innebär stora 

kapitalkostnader. Nybyggnaden med nya exploateringsområden är fortsatt 

hög vilket också belastar kapitalkostnaderna. Brukningstaxan för 2022 höjs 

med 5,0 % och taxorna för kommande åren ska ses över för att få en 

långsiktig täckning av kostnaderna.  

 

Biogas 

Konceptionsavtalet med Avfallshantering Östra Skaraborgs om att behandla 

medlemskommunernas matavfall löpte ut i augusti 2020. Detta har gett nya 

förutsättningar för verksamheten under de kommande åren. Utredningar och 

efterforskning efter alternativa substrat pågår. 

Ett stort underskott befaras då ingen budget tilldelats och det är omöjligt att  

lägga en detaljbudget i dagsläget. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetförutsättningar inför Flerårsplan 2022-2024 beslutade av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31, §40/2021 

Ksau §61/2021 Beredning och överlämnande av nämndernas budgetunderlag 

till budgetberedning inför flerårsplanen för åren 2022-2024       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förvaltningsekonom 

Controller 
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Inledning  

 

SYFTE 

Syftet med utkast till budgetunderlaget är att ge ar-

betsutskottet, som fungerar som budgetberedande, 

en samlad bild av de ekonomiska och verksamhets-

mässiga förutsättningar i nämnderna som de budget-

förutsättningar som Falköpings kommun antagit in-

för budgetarbetet till flerårsplan för år 2021-2023. 

Nämndernas budgetunderlag ska ha sin utgångs-

punkt i årets budgetförutsättningar men även utifrån 

gällande policy och riktlinjer för ekonomi- och verk-

samhetsstyrning.  

I nämndens budgetunderlag ska även eventuella 

konsekvenser beskrivas utifrån de preliminära ra-

marna från budgetförutsättningarna. 

NÄMNDENS ORGANISATION 

Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter fi-

nansierade av skattemedel samt VA-kollektivet som 

är en balansräkningsenhet och finansieras via taxor. 

Biogasen finansieras i dagsläget av både taxe- och 

skattekollektivet.
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NÄMNDENS UPPDRAG 

Nämndens ambition är att förvaltningen ska upple-

vas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska 

arbeta med medarbetarskap och ledarskap som byg-

ger på goda relationer, ansvar, tydlighet och utveckl-

ing. Satsningar görs för att få en bra arbetsmiljö av-

seende lokaler, maskiner och redskap. All personal 

erbjuds heltidsanställning. 

Nämnden tar hänsyn till barnkonventionen i den 

verksamhet och de ärenden som påverkar barn och 

unga. 

 

SKATTEFINANSIERAT 

Park/Gata 

Uppdraget är att förvalta och underhålla kommu-

nens allmänna platsmark som gator, parker och torg 

samt att företräda kommunen som väghållare och 

vara ansvarig för trafiklagsanknutna frågor och tra-

fiksäkerhet på kommunens gator. 

Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger 

kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, 

förvaltar och projektleder utbyggnad av kommu-

nens ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. 

Avdelningen ansvarar för att genomföra kommu-

nens mark- och exploateringsinvesteringar vid an-

läggning i allmänplats mark. Avdelningen ansvarar 

för kommunens operativa del av kollektivtrafikarbe-

tet. Park/Gata handlägger torghandel och vår- och 

höstmarknad, bidragsgivning för enskilda vägar och 

belysningsföreningar samt ansvarar för kommunens 

transsportcentral. I avdelningens ansvar ingår även 

yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter 

samt transporter inom kosten och avfallsåtervinning 

från fastighet. 

Kost 

Tillagning och servering av måltider till förskola, 

skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och 

ordinärt boende. 

Fastighet 

Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kom-

munens verksamheter. Förvaltning, drift, underhåll 

och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt 

verksamhetsservice. 

Projektledning och projektering av kommunens fas-

tighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansva-

rar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brand- 

och inbrottslarm i lokaler med kommunal verksam-

het.  

Städ 

Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter 

där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Övrig verksamhet 

Kansli med gemensam administration, nämnden, 

stadshusvaktmästeri, reception/växel och administ-

ration av borgerlig vigsel.  

Renhållning, huvudmannaskap för verksamheten 

som verkställs av kommunförbundet Avfall Östra 

Skaraborg (AÖS).  

Sluttäckning av deponier. 

Rådet för Funktionshinderfrågor är organisatoriskt 

knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för ord-

förande, sekreterare och kansliservice. Rådet är ett 

organ för samråd och information mellan kommunen 

och företrädare för de handikappades riksorganisa-

tioner inom kommunen.   

 

TAXEFINANSIERAT 

VA-kollektivet 

Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvatten-

hantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet 

i huvudsak i kommunens tätorter. 

Biogas 

Behandling av matavfall genom rötning för att pro-

ducera biogas för uppgradering till fordons gas. Ef-

terbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbätt-

ringsmedel som återförs i kretsloppet. 
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Omvärldsanalys 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRNINGAR 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 

långsiktighet i hur trender och förändringar påver-

kar våra möjligheter att skapa Det Goda Livet i Fal-

köping, och att förverkliga de mål som formulerats 

för kommunens framtida utveckling. Omvärldsana-

lysen ska ge förståelse och skapa handlingsbered-

skap i den kommunala organisationen och fungera 

som underlag för strategiska frågor i flerårsplanen. 

Falköpings kommun står som alla kommuner inför 

stora förändringar. Befolkningen åldras, teknikut-

vecklingen går snabbare och snabbare, flyttning sker 

från land till stad, klimatet förändras och påverkar 

oss, osv. Arbetet med omvärldsanalys innebär att 

Falköpings kommun tar ett helhetsgrepp på de tren-

der och förändringar som bedöms ha störst betydelse 

för kommunen. 

NÄMNDENS OMVÄRDSANALYS 

Park/gata 

Falköpings kommuns allmänna ytor utökas idag 

snabbt. I den antagna flerårsplanen för mark och ex-

ploatering har det pekats ut fortsatta byggnationer 

inom framförallt Marjarp, Megaliten och Fåraberget 

med fokus de närmaste åren på Marjarp med ny 

överlämningsbangård och industrigator på Fåraber-

get.  

Tekniska nämnden har till uppdrag att både anlägga 

dessa ytor och sedan sköta dem. Följer utbyggnaden 

den utpekade planen så finns goda möjligheter till att 

klara detta uppdrag om även driftkostnader beaktas i 

budget.  

Under 2021 antogs en processplan för hur en ny tra-

fikstrategi ska tas fram och en konsult har upphand-

lats. Trafikstrategin förväntas antas i slutet av 2022 

och kommer ligga till grund för mycket av Park/ga-

tas framtida strategiska riktning.  

I flerårsplanen för 2021-2023 togs beslut om att ta 

fram en ny grönstrukturplan för kommunen. Under 

2021 har LONA-bidrag sökts för genomförandet av 

denna och den förväntas antas under 2022 och kom-

mer vara vägledande för hur planeringen och skötsel 

av grönytor ser ut i framtiden.   

Under 2021 förväntas en ny klimatstrategi antas för 

kommunen som innebär stora förändringar både i 

den egna verksamheten för att ställa om till fossilfria 

alternativ men även i hur samhällsplanering sker 

med alternativ för en ekologisk hållbarhet och måste 

tas i beaktande vid framtagandet av den nya trafik-

strategin.  

Under 2021 har arbetet med den nya överlämnings-

bangården startats på Marjarp. Detta är ett sampro-

jekt med Trafikverket på ca 150 miljoner kronor 

som leds av Park/gata. Samtidigt har flera av de be-

fintliga aktörerna inom området Marjarp, annonserat 

att de har expansionsplaner och utvecklingen av ter-

minalområdet kommer vara intensiv under flera år 

framöver.  

Önskan från Kompetens och arbetslivsförvaltningen 

för att kunna omsätta fler arbetsmarknadsåtgärder 

inom avdelningen Park/gata ökar. För att kunna ge 
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en kvalitativ handledning planeras att tillsätta en ar-

betsledare för detta om utrymme kan skapas i budget 

2022.   

 

Kost 

Att möta och minska klimatförändringarna är stän-

digt närvarande i avdelningens dagliga arbete. 

Utifrån den framtagna, kommungemensamma, kli-

matstrategin fortsätter vi vårt framgångsrika arbete 

med att minska matsvinnet och för att minska utsläp-

pen av växthusgaser utifrån de livsmedel vi köper 

och serverar. 

Tekniska nämnden beslutade 2019 om riktlinjer som 

ska gälla för kostavdelningen för perioden 2019-

2022. År 2023 kommer nämnden att revidera riktlin-

jerna och ta beslut om vad som ska prioriteras för 

verksamheten under perioden 2023 – 2026. 

Sannolikt kommer ytterligare punkter från klimat-

strategin att inkluderas i riktlinjerna. 

 

Hur den i dagsläget pågående pandemin kommer att 

påverka kostavdelningen under åren framöver är 

högst oklart.  Tidigare bortfall av serverade port-

ioner återgår förhoppningsvis till mer normala ni-

våer och därmed kommer antalet portioner att öka 

utifrån att antalet skolelever ökar. Detta skulle dock 

kunna balanseras av att antalet förskolebarn och 

äldre minskar, vilket i dagsläget är oförutsägbart. 

 

Fastighet 

Från och med 1 januari 2020 har internhyror återin-

förts. Det innebär att budget och kostnader för loka-

ler förts tillbaka till respektive nämnd.  

Policyn för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

har omarbetats och beslutats av kommunfullmäktige 

i juni 2021. Fastighetsavdelningen har tagit fram 

riktlinjer för hyressättning som har beslutats av tek-

niska nämnden i juni 2021 och gränsdragningslistor 

beslutades av tekniska nämnden i mars 2021. Interna 

hyresavtal kommer att tas fram under hösten 2021.  

Det nya internhyressystemet kommer att gälla från 

årsskiftet 2021/2022. 

Falköpings kommuns föreslagna klimatstrategi 2021 

- 2030 samt handlingsplan Giftfri Miljö kommer att 

innebära fördyrande investeringskostnader. 

Städ 

Tagna, planerade och kanske idag ännu inte kända 

beslut av investeringar och lokalbehov för verksam-

heter i kommunen påverkar städavdelningen och är 

en del av framtidens driftskostnad. Arbetsplatser för-

ändras och påverkas i takt med beslut, byggprojekt 

och verksamheternas organisationsförändringar.  

Personalen erbjuds heltidsanställning och utbild-

ning som innebär att avdelningen kan ställa om, vil-

ket är en styrka för avdelningen och kommunen.  

Utredning om det ”pilot” som görs under 2021 med 

Kultur och fritidsförvaltningen, avseende möjlig-

heten att justera städansvaret av idrottshallar är på-

verkat av pandemin. Uppgifter i vilken utsträckning 

lokaler använts eller kunnat hyras ut har inte städav-

delningen. 

Städavdelningen samverkar med närliggande kom-

muner där trender och utveckling inom området 

(professionen) följs. Det är något som begränsats un-

der pandemin men kommer fortgå vilket stärker det 

långsiktiga arbetet och stärker helhetsperspektivet. 

Hållbar utveckling och en helhetssyn krävs för att 

minska sopavfall. En förutsättning för cirkulär eko-

nomi är ett fortsatt arbete med att ändra beteende när 

varor tjänat ut så att de sorteras och inte hamnar 

bland de osorterade soporna. Att varje verksamhet 

sorterar avfall på ett korrekt sätt för att kommunen 

ska minska mängden osorterade sopor. 

Inom avdelningen minimeras användning av kemi-

kalier, impregnering görs för städklara moppar/du-

kar och kemikaliefria metoder används där möjlighet 

finns. 

Vilken påverkan pandemin kommer ha för avdel-

ningen kommande år är svår att bedöma. I spåren av 

pandemin kan distansarbeten inom verksamheter där 

det är möjligt komma förändra behovet av städning. 

För städavdelningen sker anpassningar löpandes i 

den takt som verksamheterna förändras.  

 

Övrigt 

Inom renhållningen pågår avslutning av gamla de-

ponier på Falevi, Floby och Stenstorp genom att täta 

och sluttäcka de gamla deponiområdena. Medel för 

utförandet avsattes i bokslutet 2018. På alla tre plat-

serna finns återvinningsstationer etablerade, vilka 

sköts av Avfallshantering Östra Skaraborg. Dessa 
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har planerats in i avslutningsplanerna så att verksam-

heten kan fortsätta efter avslutad sluttäckning. 

 

VA 

VA-ledningsnätet och -anläggningar är i stort behov 

av förnyelse, samtidigt som det pågår utbyggnad av 

exploateringsområden kring Falköping. Kommunen 

saknar fullgoda reservvattentäkter, varför det be-

hövs fler vattenskyddsområden inom kommunen och 

samarbete med närliggande kommuner. Livsmedels-

verket ställer högre krav på säkerhet vid distribution 

av dricksvatten. 

Kommande klimatförändringar och ökad miljöhän-

syn innebär att VA-anläggningarnas kapacitet behö-

ver ses över och funktionen förbättras. Miljösamver-

kan Östra Skaraborgs tillsyn av enskilda avlopp le-

der till ökat intresse för anslutning till kommunalt 

VA. En ökande anslutningsgrad medför att de små 

avloppsreningsverken behöver optimeras och even-

tuellt byggas ut för att klara den ökade belastningen. 

 

Biogas 

Tillgången på rötbart matavfall är begränsat för när-

varande då konkurrensen om material i närområdet 

är hård. Transporter av matavfall från andra regioner 

belastar miljön och minskar miljönyttan vilket bör 

undvikas. Andra rötbara material kontrakteras för att 

kunna öka biogasproduktionen. Den nya utbyggda 

rötningsanläggningen är under intrimmning och redo 

för att belastas med mer material när så finnes. 

Skattebefrielsen av biogas finns kvar i ytterligare tio 

år efter beslut från EU. Produktionsstöd utgår för 

olika substrat men får sökas efter utlysning år för år 

efter beslut av riksdagen.  
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Kommunfullmäktiges övergripande mål och agenda 2030 

MÅLSAMMANSLAGNING 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 

ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 

målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 

för hållbar utveckling som berör oss alla. De glo-

bala målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa 

klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga 

samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 

en koppling mellan de globala målen och de lokala 

kommunala målen vilket går att utläsa både genom 

ikonerna i början av varje mål men också i den lö-

pande måltexten.  

Falköpings kommuns mål för år 2022-2024 är: 

- Skapa förutsättningar för ett socialt håll-

bart Falköping 

- Skapa förutsättningar för ett attraktivt Fal-

köping 

- Skapa förutsättningar för ett näringsliv 

som utvecklas 

- Kommunens organisation ska vara ut-

vecklande och förnyande med en tillits-

baserad styrning 

 

PRESENTATION AV EVENTUELL MÅLNEDBRY-

TANDE ELLER NÄMNDSMÅL 

Tekniska nämnden har valt att bryta ner fullmäkti-

ges mål i ett antal delmål. Allt arbete inom tekniska 

nämnden ska även präglas av devisen ”Service och 

effektivitet med omtanke om alla”.   

Till målen finns även ett antal ”kommunikativa in-

dikatorer” specificerade. Dessa bör vara gångbara 

över tid då de blir riktigt intressanta först efter 

några års utvärderingar då trender kan urskiljas. De 

flesta av dessa kommunikativa indikatorer är av den 

arten att de är svåra att få fram under löpande år 

varvid de följs upp per helår. 
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MÅL 1 – SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART FALKÖ-

PING  

 

 

Det är människorna som skapar ett håll-

bart samhälle 

Ett socialt hållbart Falköping skapas till-

sammans med kommuninvånarna. Med-

borgardialog är av central betydelse i 

kommunens arbete med de övergripande målen och 

mot visionen. 

En förutsättning för att uppnå visionen av Det goda 

livet är att Falköpings kommun är en trygg plats att 

leva och bo på. 

Den faktiska och den upplevda tryggheten skapas 

genom möten mellan människor och när relationer 

byggs. 

Delmål: att förvaltningen har riktade kommunikat-

ionsaktiviteter varje år för att öka dialogen med 

medborgarna. 

Delmål: att barn får inflytande när lekplatser nyan-

läggs eller förnyas i större omfattning. 

 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande in-

satser för barn och unga prioriteras. Det handlar om 

tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för att 

kommunen ska växa och utvecklas 

Delmål: att genom skolmåltiderna, på ett positivt 

och naturligt sätt, främja en hälsosam livsstil, och 

lära elever om hur vår livsmedelskonsumtion påver-

kar hälsa och miljö. 

 

Bra bostäder och goda boendemiljöer 

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyg-

gandet och medborgarnas kvalitativa värden sätts i 

fokus i skapandet av stads- och landsbygd. Att ha 

en bostad i en väl fungerande boendemiljö ökar 

möjligheterna att klara andra delar såsom utbild-

ning, arbete och fritid. 

Delmål: att tillsammans med andra förvaltningar 

verka för att skapa fungerande boendemiljöer avse-

ende infrastruktur och utomhusmiljö. 

 

 

Nämndens kommunikativa indikatorer 

Antal utförda kommunikationsaktiviteter med medborgarna. (st.) 

Andel av nya/förnyade lekplatser där barn fått bli delaktiga i utformningen. (%) 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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MÅL 2 – SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT ATTRAKTIVARE FALKÖPING  

 

 

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats 

att bo, verka och leva på - en plats där 

medborgarna känner stolthet 

En god boendemiljö med tillgång till fina 

naturvärden och attraktiva miljöer ökar 

Falköpings kommuns attraktionskraft. Kommunen 

ska därför vara i framkant och i ständig rörelse och 

samtidigt förstärka det som är unikt för Falköping. 

Kommunen vinner på att samverka, skapa nätverk 

och mötesplatser för att åstadkomma detta. 

Delmål: att verka för att det finns bra och tillgäng-

liga ytor för rekreation i kommunen. 

 

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

För att stärka attraktiviteten ska kommunen arbeta 

för att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 

därmed göra det offentliga rummet till en nära, trygg 

och inspirerande miljö med mötesplatser. 

Delmål: att det ska finnas välskötta grönytor som 

kan fungera som naturliga mötesplatser. 

Delmål: att befintliga och tillkommande byggnader 

sköts med framförhållning för att säkerställa en bra 

livslängd och trevliga fungerande ytor över tid. 

Klimatsmart kommun med goda och hållbara kom-

munikationer samt utbyggd infrastruktur 

Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas yt-

terligare genom fortsatta satsningar på utveckling av 

infrastruktur. 

Kommunen ska bidra till att minska klimatpåverkan 

och skapa ett hållbart energisystem som bygger på 

lokala och förnybara resurser och aktivt arbeta med 

hållbara livsstilar. Falköpings kommun ska vara en 

fossilfri kommun år 2030. 

Delmål: att trygga färdvägar för gångtrafikanter och 

cyklister ska främjas. 

Delmål: att våra byggnader ska konverteras/byggas 

om till fossilfri uppvärmning. 

Delmål: att förvaltningens fordonsflotta/maskinpark 

ska konverteras till fossilfri drivning. 

 

 

 

 

 

Nämndens kommunikativa indikatorer 

Har beslutade grönyteplaner följts? (ja/nej) 

Gång- och cykelvägar som byggts ut. (totalmeter) 

Andel av TN:s fordon med fossilfria drivmedel, helt eller delvis.  (%) 1  

Andel av kommunens fastigheter (objektsnivå) som har fossilfri uppvärmning. (%)2 

 

                                                           
1 Ny indikator from 2021 
2 Ny indikator from 2021 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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MÅL 3 – SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NÄRINGSLIV SOM UTVECK-

LAS 

 

 

Infrastruktur som möjliggör etableringar  

Falköping har ett strategiskt kommuni-

kationsläge vid västra stambanan och en 

god infrastruktur som ska användas och 

utvecklas för att stärka Falköpings at-

traktivitet. Detta skapar förutsättningar för logistik-

utveckling, nyetableringar och stärker befintligt nä-

ringsliv. En infrastruktur med hög ambitionsnivå på-

verkar utvecklingen av företagande.  

Delmål: att förvaltningen arbetar för att långsiktigt 

utveckla infrastrukturen i kommunen vad det gäller 

gator, gång – och cykelbanor, ledningsnät för vatten 

och avlopp samt Marjarp. 

Falköping – en drivande aktör 

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en 

kreativ och drivande kommun som skapar goda för-

utsättningar för nya företag, nya etableringar och be-

fintliga företag. 

Förvaltningen har även en ambition att försöka bidra 

till en utveckling av näringar inom den gröna sek-

torn samt öka medvetenheten kring hållbarhetsfrå-

gor. 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt främjar före-

tagens möjlighet att delta i upphandlingar  

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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MÅL 4 – KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA UTVECKLANDE OCH 

FÖRNYANDE MED EN TILLITSBASERAD STYRNING 

 

 

En lärande och utvecklande verksamhet  

En lärande och utvecklande verksamhet 

bygger på flera delar. 

En stor bit i detta är att kunna rekrytera 

kvalificerad personal till olika arbetsupp-

gifter samt att kunna behålla befintlig kompetent 

personal. 

Delmål: att samarbete med kommuninterna och ex-

terna utbildare ska finnas för att på så sätt säkerställa 

att personer utbildas med de spets- och breddkompe-

tenser som behövs nu och framöver inom samhälls-

byggnadsförvaltningen. 

Delmål: att säkerställa att relevant kompetensut-

veckling för all personal erbjuds kontinuerligt. 

Delmål: att förvaltningen jobbar aktivt med tillitsba-

serat ledarskap och arbetar för en god arbetsmiljö 

som leder till att personalen trivs och vill bli kvar 

inom förvaltningen. 

 

En annan del är att förvaltningen ska ha ett långsik-

tigt perspektiv på sina verksamheter i syfte att skapa 

ett miljömässigt hållbart samhälle som tar miljö- och 

klimatansvar för att göra så litet klimatavtryck som 

möjligt. 

Delmål: att optimera de system och processer vi har 

i våra verksamheter på ett så bra sätt som möjligt för 

att bli så ändamålsenliga som möjligt. 

Delmål: att genom att göra bra inköp och upphand-

lingar, minska vårt klimatavtryck och därmed öka 

vårt miljöansvar. 

 

Systemeffekter i verksamheterna 

För att kunna dra fördel av hela kommunens kompe-

tenser behövs fortsatt utveckling av samarbetet med 

andra avdelningar, förvaltningar och externa organi-

sationer. Detta kan t.ex. ske genom mera processba-

serade arbetssätt.  

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt 

i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärl-

dens förändringar på ett lämpligt sätt och medbor-

garnas behov. 

En stor utvecklingspotential finns i digitaliseringen 

av samhället som vi bör vara en del av.  

Delmål: att tänka mer processbaserat runt våra kärn-

verksamheter och identifiera utvecklingsområden ut-

ifrån såväl medborgarnas behov och förväntningar, 

som lagställda krav. 

Delmål: att med hjälp av omvärldsanalys se var och 

hur vi kan digitalisera våra tjänster och varor så att 

verksamheterna blir effektivare och mer kvalitets-

säkrade. 

 

Verksamheterna är till för kommuninvånarna 

Förvaltningen ska ses som möjliggörare och möta 

utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. 

Förvaltningens alla verksamheter och varje medar-

betare bidrar till en god kvalitet genom att alla be-

handlas lika och rättvist och att relationerna känne-

tecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande.  

Utifrån detta ska förvaltningen skapa goda förutsätt-

ningar för att utveckla och tillhandahålla service och 

tjänster med hög kvalitet och bra bemötande, som 

utgår från helheten och förenklar vardagen för med-

borgarna. 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt tar reda på 

vad förvaltningens kunder önskar av, och hur nöjda 

de är med, förvaltningen. 

 

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

Kökens kökssvinn ska minska (%)3 

Kökens tillagningssvinn ska minska. (%) 

Tallrikssvinnet i kökens matsalar ska minska. (%) 

Andelen elever som är nöjda med maten ska öka.(%) 

Andelen brukare i särskilt4 boende som är nöjda med maten ska öka.(%) 

Andelen brukare i ordinärt5 boende som är nöjda med maten ska öka. (%)6 

Förbrukning av energi i ägda lokaler. (kWh/m2) 

Antal kvadratmeter i ägda fastigheter (fastighetsavdelningen)  (m² BRA)6 

Antal kvadratmeter i förhyrda fastigheter (fastighetsavdelningen)  (m² BRA)6 

    varav inom koncernen (m² BRA) 

    varav moduler  (m² BRA)  

Andelen kunder som är nöjda med överenskommen städkvalité. (%)7  

1 % av VA:s ledningsnät renoveras årligen. (%)  

Svinnet dricksvatten ska minska. (Andel svinn, %)  

Bräddning (utläckage) av orenat avloppsvatten ska minska. (Andel brädd, %) 

Mängden behandlat rötbart organiskt material ökar. (Ton)7 

Mängden producerat klimatneutralt bränsle från organiskt avfall ökar. (MWh) 

 

                                                           
3 Ny indikator from 2020 
4 Särskilt boende är ett biståndsbedömt boende, t.ex. ett boende på ett servicehus. 
5 Ordinärt boende är inte ett biståndsbedömt boende, däremot kan man ha biståndsbedömda insatser, t.ex. hem-

tjänst. 
6 Ny indikator from 2021 
7 Ny formulering 2021 
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Verksamhetsplanering

Park/gata 

Kommunens exploateringsprojekt färdigställs allt 

eftersom. Ytorna ökar för barmarksunderhåll, vin-

terväghållning, asfaltsunderhåll och antalet belys-

ningspunkter och omfattningen regleras genom an-

tagna detaljplaner. Park/gata reglerar utförandet av 

driftsuppdraget genom att köpa in delar av detta på 

extern entreprenad såsom delar vinterväghåll-

ningen. 

Då den relativa budgetnivån sänks årligen måste 

ständiga förbättringar alltid genomföras eller ambi-

tionsnivån sänkas. Under 2022 kommer flera av de 

uppdrag som tidigare har kunnat genomföras på ex-

tern entreprenad att genomföras i egen regi för att 

klara de generella besparingarna. Exempel på detta 

är vårsopningen och vinterväghållningen och resul-

tatet blir att arbetet blir utfört något senare än förut. 

 

Kost 

Årlig uppföljning av antalet portioner görs och vid 

ett ökat antal behöver detta kompenseras i budge-

ten. Detta sker dock med ett års eftersläpning då 

portionsantalet för innevarande år inte kan faststäl-

las förrän vid årsskifte. 

Kostavdelningen är en servicefunktion till, främst, 

barn- och utbildningsförvaltningen och socialför-

valtningen. Beroende på deras planering framöver 

kan antalet arbetsplatser för kostavdelningen öka el-

ler minska. En eventuell ökning behöver i så fall 

kompenseras i budgeten och en minskning genere-

rar en besparing. 

 

Fastighet 

Beslutet om en ny skolorganisation, bristen på skol- 

och förskolelokaler, förändringar av äldreboenden, 

lokaler som inte uppfyller dagens krav på lokaler 

samt myndighetskrav, kommer att innebära stora 

lokalförändringar, om- till- och nybyggnationer. 

Detta innebär stora investeringar och ökade drifts-

kostnader framöver. 

Förseningen av byggnationen av Platåskolan kom-

mer att troligtvis att innebära tillfälliga förhyrningar 

av lokaler/moduler. 

Energiförbrukning 

Energiförbrukningen är en stor post i fastighetsav-

delningens budget. Ett av fastighetsavdelningens 

mål är därför att minska energiförbrukningen per 

kvadratmeter. Detta sker, i våra ägda hus, framför 

allt genom utbyte/ombyggnad av ventilationsaggre-

gat och värmesystem, vindsisoleringar, optimering 

av värme och ventilationssystem, kompetenshöj-

ning av fastighetsskötare samt återkommande tem-

peraturövervakning. Investeringsanslaget för ener-

gibesparande åtgärder är borttaget från 2021, detta 

innebär att energibesparande åtgärder framöver ut-

förs i huvudsak, i samband med ombyggnationer 

och vid större reinvesteringar. För de inhyrda husen 

är det svårare att påverka energiförbrukningen. 

Personal, brukare, elever m.fl. påverkar energiför-

brukningen utifrån verksamhetens tider och omfatt-

ning samt hur de agerar i sin vardag och denna på-

verkan har fastighetsavdelningen svårt att påverka 

på annat sätt än genom information. 

Planerat underhåll 

Det planerade underhållet består av mindre åtgär-

der, som belastar driftbudgeten samt större åtgärder, 

reinvesteringar, som belastar investeringsbudgeten. 

Totalt används cirka 105 kronor/m2 till planerat un-

derhåll. 

 

Städ 

Avdelningen har sen 2020 återgått till interndebite-

ring av sina tjänster. Det innebär att budget och 

kostnader för städningen förts tillbaka till respek-

tive nämnd. Arbetet med avtal/riktlinjer kopplade 

till överenskomna lokalvårdsbeskrivningar fortsät-

ter. Bland annat nyttjas lokaler mer effektivt på så 

sätt. 

Genom städråd sker samverkan med verksamhets-

ansvariga. På dessa säkerställs gällande överens-

kommen lokalvårdsbeskrivning samt genom in-

formation medvetengörande av hur verksamheters 

agerande i vardagen påverkar arbetsmiljön (slitage, 



 

15 I PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022-2024 I TEKNISKA NÄMNDEN 

nedskräpning) för både lokalvårdare och verksam-

het.  

Avdelningen förändras i takt med kommunens 

fleråriga investeringar och verksamheternas behov. 

Ranliden kommer tas i bruk under hösten 2021 och 

renovering/anpassning av Frökindsgården påbörjas. 

I Odensberg planeras för en skola genom modullös-

ning samt förskola. Platåskolans försening samt 

bristen på skol- och förskolelokaler kommer troli-

gen innebära olika flexibla lösningar kommande år.  

En av Falköpings kommuns målsättningar är att 

vara en miljökommun och en förebild i sitt miljöar-

bete. Kommunens tecknade avtal av städkemikalier 

och material är ett viktigt instrument för att minska 

kommunens negativa miljöpåverkan. För att minska 

sopavfallet och nå hållbarhet och miljömål som 

kommunen har kan sortering och återvinning öka i 

verksamheterna. 

 

Övrigt 

Övergripande för nämnden sker ett kontinuerligt ar-

bete med översyn av dokumenthanteringsplan, dele-

gationsordningen samt övriga handlingar.  

För renhållningens del är det fortsätt arbete med av-

slutning av de gamla deponierna enligt respektive 

sluttäckningsplan.  

 

VA-kollektivet 

VA-kollektivet ska hålla en årlig reinvesteringstakt 

om 1 % för det planerade underhållet av vatten- och 

avloppsledningar. Att bibehålla reinvesteringstakten 

är viktig för att kunna säkra upp VA försörjningen 

och bibehålla kvalitet. Avdelningen ska arbeta med 

genomförande av VA planen genom att arbeta med 

framtagande av reserv- och nödvattenplanering.  

Genom fler överföringsledningar effektiviseras han-

tering och rening av avloppsvatten. Nästa år fortsät-

ter arbete med ny överföringsledning mellan Brodd-

detorp och Axvall. 

Exploateringsprojekt fortgår på Fåraberget och 

Marjarp. Nästa år planeras arbete med separering av 

dagvatten och spillvatten för att minska bräddningar 

(utsläpp av orenat spillvatten) i Vartofta. Detta 

kommer att bidra att uppnå mål att ha mindre 

bräddningar. 

 

Biogas 

Biogasverksamheten har trimmat in den utbyggda 

kapaciteten och arbetar med att avtala om leveran-

ser av flera rötbara substrat som växtrester, matav-

fall från butik och livsmedels-industri. För den stra-

tegiska framtiden av biogas-verksamheten ansvarar 

och utreder kommunstyrelsen.
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PERSONALPLANERING 

 

 

 

 

 

Park/gata 

Park/gatas avdelning förändras i den takt som kom-

munens ytor utökas men också efter hur mycket in-

vesteringsprojekt som åligger avdelningen att verk-

ställa. Då Park/gata genomför den större delen av 

investeringsprojekten i egen regi och samtidigt 

måste parera detta med hur mycket drift som ska ut-

föras så måste avdelningen ha en mer dynamisk 

personalplanering än statisk där vi fasar personal 

mellan drift och investering för att på sätt få en så 

kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. 

Inom park/gata finns flera kravdokument eller lag-

krav som styr kompetenskraven för att kunna utföra 

avdelningens uppdrag. Exempel på detta är 

YKB/C-körkort vid lastbilskörning, Svenskt Vat-

tens diplom-kurs för rörläggare och Arbete på väg. 

Dessa utbildningar är ofta svåra att kräva vid nyan-

ställningar och personal måste därför fortlöpande 

utbildas och utbildningen bekostas då av arbetsgi-

vararen. 

 

Kost 

Barn- och utbildningsförvaltningen har signalerat 

behov av ytterligare möjligheter till servering av 

skolmåltider för Högstadium centrum,  fr.o.m. höst-

terminen 2021. Den befintliga skolrestaurangen är 

inte dimensionerad för det antal elever som kommer 

att vara inskrivna på enheten till hösten och för 

kostavdelningen uppstår därmed ett behov av att ut-

öka antalet medarbetare. 

Sjukfrånvaron är förhållandevis hög men avdel-

ningen arbetar aktivt för att skapa en arbetsmiljö 

där ogynnsam belastning minimeras och där medar-

betarna görs medvetna om vikten av rörelse och 

Antal årsarbetare*  Utfall 2020  
Prel utfall 

2021 
Budget 2022  Plan 2023  Plan 2024  

Personalsammansättning

Tillsvidare anställda 331,0 331,0 331,0 332,0 332,0

Visstidsanställda 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Timanställda 56,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Antal årsarbetare per avdelning* 309 ,7 305 ,5 306 ,0 307 ,0 307 ,0

Fastighet 38,1 40,0 40,0 40,0 40,0

Kost 111,1 106,4 106,9 106,9 106,9

Park/gata 47,8 46,8 46,8 47,8 47,8

Städ 76,7 77,0 77,0 77,0 77,0

Övrigt** 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

VA-avd/Biogas 22,2 21,5 21,5 21,5 21,5

*Antalet kommunalt anställda årsarbetare (tillsvidare anställda, visstidsanställda och timanställda). Räknar om timavlönades arbetade 

timmar till en sysselsättningsgrad genom att dela arbetade timmar med schablonen 165 timmar.

** Avdelningschefer är sorterade under rubriken övrigt och ingår således inte i respektive avdelnings antal. Förvaltningschefen ingår inte 

här utan tillhör kommunledningsförvaltningen. Lönekostnaden går dock mot respektive avdelning för cheferna.

Antal personer 65  år*  2019  2020  2021 2022  2023  2024  2025  2026  

Totalt förvaltningen 2 2 5 12 8 10 9 17

Fastighet 1 1 2 2 1 4

Kost 2 3 3 4 5 7

Park/gata 1 1 1 1 1

Städ 1 3 3 4 3 5

Övrigt** 1 2

VA-avd/Biogas 2 1

*Uppgifter från Hypergen 16/6 -21. Visar antal personer som fyller 65 år respektive år.
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återhämtning i livsstilen för att verka för ett hållbart 

arbetsliv. Merparten av sjukfrånvaron är inte arbets-

relaterad. 

Vid en pensionsålder av 65 år kommer avdelningen 

ha pensionsavgångar av tolv tillsvidareanställda un-

der perioden 2022 – 2024. 

Som ett led för att lägga grunden till framtida rekry-

teringar tillhandahåller avdelningen både praktik-

platser och lärlingsplatser för kockelever, både in-

ternt från kommunens vuxenutbildning men också 

för elever från andra institutioner. 

Placeringarna möjliggör för verksamheten att få en 

uppfattning om kompetensen hos de studerande, ut-

ifrån perspektivet att de efter avslutad utbildning 

kan förekomma som sökande till lediga tjänster 

inom avdelningen. 

 

Fastighet 

Investeringstakten är hög, vilket innebär en stor ar-

betsbelastning på fastighetsavdelningen och framför 

allt på projektledarna. Om investeringsnivån sjun-

ker kommer projektledarna att bistå förvaltarna med 

fastighetsavdelningens större reinvesteringsprojekt. 

Detta kan innebära mindre konsultkostnader.  

På fastighetsavdelningen finns 37 tillsvidarean-

ställda heltid + avdelningschefen, 5 visstidsan-

ställda heltid och 6 timtidsanställda. 9 personer är 

över 60 år (2021). 

Utbildningar och vidareutbildningar sker kontinuer-

ligt. Lagkrav kräver vissa utbildningar, arbetsmiljö-

utbildningar såsom Bas-P och Bas-U, utbildningar i 

pannskötsel, heta arbeten, arbeten i liftar, m.m. 

På lite längre sikt ska de flesta fastighetsskötare-

tjänster uppgraderas till fastighetstekniker. Detta 

sker dels genom nyrekrytering vid nyanställning 

samt vidareutbildning av befintlig personal. 

 

Städ 

Avdelningen arbetar med kalkylprogram för beräk-

ning av städkostnader. Dimensionering och rekryte-

ring av personal anpassas i den takt som ny-, till- 

och ombyggnationer sker och som följer den flerå-

riga investeringsplanen. Verksamheternas föränd-

ringar påverkar och det är viktigt att de är kända i 

god tid för den långsiktiga planeringen. Personal er-

bjuds utökad arbetstid upp till heltid.  

Finns osäkerhet om antal lokalvårdare kommande 

år med anledning av utfallet när det gäller ”pilot-

projektet” med Kultur- och Fritidsförvaltningen.  

Samtlig personal har grundläggande lokalvårdsut-

bildning med möjlighet till PRYL certifiering. Yt-

terligare en till två dagars fortbildning sker per år. 

Avdelningen har egna godkända utbildare vilket är 

en styrka. Med medel från Omställningsfonden sker 

vidareutbildningar i yrkessvenska för lokalvårdarna. 

Inköp av effektiva maskiner och redskap görs fort-

löpande. Framtidens maskiner med robotiserad tek-

nik för offentlig miljö/lokaler är på frammarsch och 

innebär nya möjligheter. Satsningar på digital- och 

teknikutveckling inom lokalvård ses över kom-

mande år.  

 

Övrigt 

Under 2021 har en ny Va-chef tillsatts som ersätter 

en kommande pensionsavgång under våren 2022. 

Fastighetschefen kommer gå i pension under början 

av 2022 och rekrytering av en ersättare görs under 

hösten 2021. 

 

VA-kollektivet 

Avdelningen har 23 tillsvidareanställda under 2021. 

Antal planerade pensionsavgångar under närmaste 

tre år är 2 personer och en av de tjänsterna är åter-

besatt pga nedtrappning i arbetstid. Nästa år plane-

ras rekrytering efter 1 pensionsavgång.  

Va-avdelningens mål är att ha kompetent personal, 

vidareutbildning av personalen sker kontinuerligt. 

Flera lagstadgade behörigheter kräver förnyelse 

inom ett intervall av 3-5 år vilket medför att det 

finns ständigt behov av vidareutbildning.
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Preliminär budgetram för år 2022

DEMOGRAFIMODELL 

Falköpings kommuns demografimodell baseras på 

förändringar i budget mellan budgetåren i respek-

tive åldersgrupp.  

- 1-5 år 

- 6-15 år 

- 16-18 år 

- +65 år 

Förändringen i respektive åldersgrupp multipliceras 

sedan med kommunens nettokostnad, enligt räken-

skapssammandraget för år 2018, uppräknat med 

förväntad prisutveckling till år 2022.  

 

NETTOKOSTNADER 

För att kompensera nämnder utifrån prisökningar 

används SKRs modell för prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) för övrig förbrukning, vilket för 

år 2022 beräknas till 2,3 %. Förändringen avser 

nämndens nettokostnad, alltså resultatet av nämn-

dens kostnader minus intäkter räknas upp. Nämnder 

som till stor del finansieras av statliga bidrag eller 

andra intäkter riskerar därför att inte få någon upp-

räkning av sina nettokostnader, eftersom modellen 

baseras på att även intäkterna bör öka i samma nivå 

som kostnaderna. 

DRIFTSKONSEKVENSER AV INVESTERINGAR 

I flerårsplan för år 2021-2023 finns kommunens 

fleråriga investeringsprojekt specificerade. I resurs-

fördelningen ges respektive nämnd som är inblan-

dad i investeringen en kompensation utifrån det 

projektdirektiv som finns framtaget, om inget annat 

anges i projektdirektivet. Eventuella avvikelser 

mellan medlen som fördelas igenom resursfördel-

ningen och verkligt utfall kan behöva justeras i 

kommande budgetar. I detta ingår inte kompensat-

ion för kapitalkostnader. 

ÖVRIGA JUSTERINGAR 

Nämndernas ramar kommer även under budgetperi-

oden justeras med årets löneöversyn och kapital-

kostnader som ännu inte är klara.  

Ingen av ovanstående justeringar kommer dock ha 

någon påverkan på kommunens resultat då kostna-

den finns budgeterad under centrala poster eller 

inom finansen. 

De mogra fiförä ndrninga r å r 2021-2024

a nta l 2021 2022 2023 2024

1-5 år  2 039      6     -27      3     

6 - 15 år  4 351     -84      39      6     

16 - 18 år  1 238     -22      9      2     

+65 år  7 478     -123      45      11     
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Tekniska nämnden preliminär resultatbudget 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE RESULTATBUD-

GET FÖR PERIOD ÅR 2022-2024 

Nämndens budget för 2022 är justerad med en ge-

nerell uppräkning med 2,0 %. Kompensation för 

skötsel av nya exploateringsytor har lagts till i bud-

geten.  

Nämnden har fått en justering av budgetramen med 

- 1,9 miljoner kronor till 2022, besparingskrav har 

fördelats mellan avdelningarna.  

Ökning av lönekostnader för personalen kompense-

ras via lönepotten under budgetåren. Förändring av 

kapitalkostnaderna och för de anläggningstillgångar 

som aktiverats under 2021 beräknas och kompense-

ras vid årsskiftet. Budgetkompensationer för fastig-

hetsavdelningens och städavdelningens kostnadsni-

våer ska tillfalla hyresgästerna respektive städkun-

derna. 

För budgetåren 2022-2024 har ramarna justerats 

med generella beräkningar för avdelningarna för att 

nå tilldelad budgetram samt att kostavdelningen 

drar ner kostnaderna 2021 med en miljon kronor då 

köket i Läkaren flyttar till Ranliden och hyresavta-

let kan sägas upp. 

Prel. resultatbudget (mnkr) Budget 2021 
Prognos april 

2021 
Budget 2022  Plan 2023  Plan 2024  

Intäkter

Avgifter mm 6,9 6,7 7,0 7,2 7,2

Statsbidrag 3,3 3,3 2,9 2,9 2,9

Övriga intäkter 16,1 16,4 16,4 16,8 16,8

Interna intäkter 352,9 352,9 359,9 367,1 367,1

Summa intäkter  379 ,1      379 ,1      386 ,3       394 ,0       394 ,0      

Kostnader

Personalkostnader -155,2 -164,4 -155,2 -155,2 -155,2

Verksamhetskostnader -195,4 -194,3 -199,3 -208,1 -208,1

Kapitalkostnader -118,3 -115,9 -118,3 -118,3 -118,3

Interna kostnader -99,6 -96,6 -101,6 -103,6 -103,6

Summa kostnader -568 ,6      -571,2      -574 ,5      -585 ,3      -585 ,3      

Resultatbudget för nämnd -189 ,5      -192 ,0      -188 ,2      -191,3      -191,3      
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Tekniska nämnden preliminär verksamhetsbudget 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE BUDGETRAM 

Nämndens budget 2022 för den skattefinansierade 

verksamheten är 188,2 mnkr. Fördelningen av ra-

men mellan verksamheterna framgår enligt tabellen 

ovan. 

 

PARK/GATA 

Driftsramen för 2022 uppgår till 64,5 mnkr. Inför 

budget 2022 har externa kostnadsökningar och drift 

av tillkommande ytor kompenserats för men avdel-

ningen belastas samtidigt genom en generell bespa-

ring vilket innebär att den dagliga driften minskas 

och ambitionsnivån sänks.   

 

KOST 

Hur den uppskjutna planen på bygget av Platåsko-

lan kommer att påverka verksamheten är oklart. Det 

råder brist på skol- och förskolelokaler vilket san-

nolikt kommer att generera förhyrningar som där-

med kan tvinga fram flexibla lösningar för måltider, 

vilket i sin tur kan komma att kräva en utökad per-

sonalstyrka. Kanske kan den uppskjutna planen för 

Platåskolan möjliggöra tidigareläggande av andra 

projekt, vilket skulle kunna gynna de arbetsmiljö-

mässiga förhållandena i något av de kök som ännu 

inte byggts om. 

Förhyrning av lokaler för F-6-skola i Odensberg 

samt planerad om- och tillbyggnation av Odens-

bergs förskola kommer att tillföra verksamheten ett 

nytt tillagningskök, där det idag finns ett mottag-

ningskök. 

Hösten 2021 tas köket på Ranliden åter i bruk till 

förmån för en betydligt bättre fysisk arbetsmiljö för 

medarbetarna. Flytten betyder också att en extern 

förhyrning lämnas med en lägre hyreskostnad för 

verksamheten som konsekvens. 

Som den serviceorganisation kostavdelningen är, 

anpassar avdelningen sin verksamhet utifrån barn- 

och utbildningsförvaltningens och socialförvalt-

ningens beslut om sina respektive organisationer. 

Det råder osäkerhet gällande det antal arbetsplatser 

som framöver kommer att behöva bemannas av av-

delningen och därmed den personalstyrka som till-

handahållandet av måltider till BoU och Soc kom-

mer att kräva. 

 

FASTIGHET 

Det nya internhyressystemet kommer att gälla från 

årsskiftet 2021/2022 vilket kommer att innebära 

uppdaterade internhyror för verksamheterna. Den 

budget som efter detta sedan ligger kvar på fastig-

hetsavdelningen ska täcka kostnader för  

 Kostnader för objekt kommunen hyr ut som 
inte täcks av hyresintäkten samt fastigheter 
som inte hyrs ut. 

 Outhyrda ytor 

 Projektledares omkostnader som inte går mot 
projekt.  

 Kostnader för förstudier där projekt ej fullföljs. 

 Rivningar av fastigheter som inte tillhör mark 
och exploatering 

 

STÄD 

Städavdelningens kostnader ska täckas av intäkter 

från städavdelningens kunder. Verksamheternas hit-

tills kända behov av städning är det som motsvarar 

städavdelningens uppdrag. Framförhållning i beslut 

Prel. verksamhetsbudget (mnkr) Budget 2021 
Prognos april 

2021 
Budget 2022  Plan 2023 Plan 2024 

Park/Gata 67,1 67,3 64,5 66,9 66,9

Kost 93,2 90,2 93,4 93,7 93,7

Fastighet 20,9 25,2 21,0 21,2 21,2

Städ 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Övrigt 6,9 3,8 7,9 8,1 8,1

Nämndens budgetram  189 ,5       187 ,9       188 ,2       191,3       191,3      
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som tas av verksamheterna och som påverkar vilka 

städbehov som behövs är viktiga för städavdel-

ningen. Kommande behovsförändringar har verk-

samheterna ekonomiskt ansvar för. 

 

ÖVRIGT 

I flerårsplan har kompensation för kostnadsnivå-

uppräkningar samt besparingskrav tilldelats fastig-

het- och städavdelningen. Denna kompensation lig-

ger under rubriken övrigt för den ska ut till hyres-

gästerna och inte tillfalla tekniska nämnden, totalt 

0,9 mnkr. 

Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet 

Avfall Östra Skaraborg (AÖS) som utför kommu-

nens ansvar för hushållsavfall. På tre platser i kom-

munen finns återvinningsstationer etablerade vilka 

sköts av Avfallshantering Östra Skaraborg, dessa 

har planerats in i avslutningsplanerna så att verk-

samheten kan fortsätta efter avslutad sluttäckning. 

Sluttäckning av deponier pågår på tre platser, Fa-

levi, Stenstorp och Floby genom att täta och slut-

täcka de gamla deponiområdena. I bokslutet 2018 

gjordes en avsättning för sluttäckningen och alltef-

tersom kostnaderna uppstår minskas avsättningen. 

Övriga kostnader inom renhållningen är lakvatten-

hantering och driften av deponigas vilka finansieras 

via intäkter.  
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Tekniska nämnden - Taxefinansierat 

VATTEN OCH AVLOPP

VA-avdelningen budgeterar med att intäkterna kom-

mer att täcka kostnaderna för 2022.  

En hållbar renoveringstakt av ledningsnät och VA-

anläggningar innebär stora kapitalkostnader. Ny-

byggnaden med nya exploateringsområden är fort-

satt hög vilket också belastar kapitalkostnaderna. 

Brukningstaxan för 2022 höjs med 5,0 %. Taxorna 

för kommande åren 2023 och framåt ska ses över för 

att få en långsiktig täckning av kostnaderna som 

ökar då investeringstakten är fortsatt hög. 

VA-fonden prognosticeras vara negativ vid 2022 års 

utgång och bör återställas inom planperioden vilket 

kan innebära att taxan höjs med även kommande år 

med runt 5 % .  

Kommunfullmäktige tog i juni 2021 beslut om VA-

plan för Falköpings kommun. VA-planen är ett sty-

rande dokument som bl.a. ska belysa arbete kring re-

servvattenförsörjning, dagvattenhantering (vid kli-

matförändringar), VA utanför verksamhetsområde 

för vatten och avlopp samt  brand- och släckvatten. 

Tillgång till reservvatten finns i begränsat kvantitet 

ojämnt fördelat i kommunen. Just nu finns inget be-

slut om hur stor andel av ordinär vattenförsörjning 

som reservvatten ska kunna täcka vid ett avbrott i or-

dinär leverans. För att kunna ta politiskt beslut om 

reservvatten, krävs en utredning som visar konse-

kvenser och kostnader, samt befintlig situation i re-

servvattenförsörjning. I VA-planen finns åtgärdsplan 

om vilka delar som kommer att jobbas med och när. 

Under 2022 är det planerat att undersöka befintliga 

vattenförekomster – för att veta kvalitet och kvanti-

tet på det som redan finns och som går att använda. 

Efter den utredningen tas det fram olika scenario vid 

olika målsättningar och det tittas på kostnader och 

konsekvenser. Detta ska vara underlag för politiskt 

beslut om reservvattenförsörjning som sedan kom-

mer att genomföras i flera etapper – från att bygga 

och säkra reservvatteninfrastruktur, ta fram reserv-

vattenplanen, titta på nödvattenförsörjning samt ta 

fram vattenskyddsomåde och vattendommar för re-

servvattenuttag. Beroende på vilken målsättning och 

beslut som tas efter analysen, kommer arbetet att 

pågå i nästa 4-6 år, eller längre, beroende på priorite-

ring. Arbetet kommer också att innebära investe-

ringar i reservvattenförsörjning.

Prel. resultatbudget (mnkr) Budget 2021 
Prognos april 

2021 
Budget 2022  Plan 2023  Plan 2024  

Intäkter

Avgifter mm 58,5 58,9 60,9 63,4 66,0

Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga intäkter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Interna intäkter 5,6 6,0 5,5 5,7 5,9

Summa intäkter 64 ,2 65 ,0 66 ,5 69 ,2 72 ,0

Kostnader

Personalkostnader -14,0 -13,9 -14,6 -14,4 -14,7

Verksamhetskostnader -25,0 -26,0 -27,0 -29,4 -31,1

Kapitalkostnader -21,5 -21,5 -21,5 -22,0 -22,6

Interna kostnader -3,7 -3,6 -3,4 -3,5 -3,6

Summa kostnader -64 ,2 -65 ,0 -66 ,5 -69 ,2 -72 ,0

Resultbudget för VA 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
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BIOGAS 
 

 

 

Biogasen har inget anslag för 2022-2024.  

Konceptionsavtalet med Avfallshantering Östra Ska-

raborgs om att behandla medlemskommunernas 

matavfall har löpt ut i augusti 2020. Detta ger helt 

nya förutsättningar för verksamheten under kom-

mande år. Utredningar och efterforskning efter alter-

nativa substrat pågår. 

Behandlingsavgifterna för att behandla matavfall är 

historiskt låga vilket kommer att påverka resultatet.  

Ett stort underskott befaras, vilket inte gör det möj-

ligt att lägga en detaljbudget i dagsläget. 

Inkomstbortfallet kan till del kompenseras med pro-

duktionsstöd samt intäkt från biogödsel när den blir 

godkänd enligt KRAV.  

Prel. resultatbudget (mnkr) Budget 2021 
Prognos april 

2021 
Budget 2022  Plan 2023  Plan 2024  

Intäkter

Avgifter mm 2,7 1,7

Statsbidrag 1,5 1,0

Övriga intäkter 3,9 0,6

Interna intäkter 0,4 0,4

Summa intäkter 8 ,5 3 ,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Kostnader

Personalkostnader -0,9 -1,0

Verksamhetskostnader -3,6 -3,6

Kapitalkostnader -2,6 -2,6

Interna kostnader -1,4 -1,3

Summa kostnader -8 ,5 -8 ,4 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Resultbudget för Biogas 0 ,0 -4 ,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0
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Tekniska nämndens preliminära investeringsbudget 

Investeringsplanen är uppdelad i två olika investe-

ringstyper. Re/löpande investeringar och fleråriga 

investeringsprojekt. Därutöver redovisas nedan in-

vesteringsprojekt under utredning, dessa är inte 

tidsatta då underlag för investeringens omfattning 

och kostnader ännu inte är framtagna.  

Fleråriga investeringsprojekt består av en prelimi-

när plan för nya och pågående projektinvesteringar, 

planen utgår ifrån den av Kommunfullmäktige be-

slutade investeringsramen med justering på vissa 

beräknade investeringskostnader. 

Investeringsprocessen är en egen process som löper 

parallellt med budgetprocessen för driften. Hänvisar 

därför dit tills budgeten för 2022 och plan 2023-

2024 är fastställd då många investeringsprojekt bes-

lutas på en övergripande nivå.
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Anmälningsärenden till tekniska 
nämndens sammanträde den 30 augusti 
2021. 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för tekniska nämnden.   

 

Nr Ärende 

1 Protokoll Kommunala Pensionärsrådet  

2 Kommunfullmäktige § 99/2021 Svar på kommunrevisionens 

granskning av investeringar i biogasanläggningen 

3 Kommunfullmäktige § 75/2021 Falköpings kommuns delårsrapport per 

den 30 april 2021 

4 Kommunfullmäktige § 76/2021 Antagande av klimatstrategi för åren 

2021-2030 

5 Kommunfullmäktige § 77/2021 Antagande av VA-plan för Falköpings 

Kommun 

6 Kommunfullmäktige § 78/2021 Antagande av policy för 

lokalförsörjning och projektinvesteringar 

7 Kommunfullmäktige § 79/2021 Startbesked för ombyggnad av 

Odensbergs förskola och kök och uppdrag att teckna hyresavtal för 

modulskola i Odensberg 

8 Kommunfullmäktige § 80/2021 Startbesked för ombyggnad av 

Frökindsgårdens äldreboende 

9 Kommunfullmäktige § 83/2021 Tillfällig nedsättning av avgifter för 

upplåtelser av kommunal mark och torghandel för år 2021 

10 Beslut Integritetskyddsmyndigheten. IMY beslutar att avsluta ärendet.  

 



1 (2) 

  

Anmälda delegationsbeslut till tekniska 
nämndens sammanträde den 30 augusti 
2021 

Delegation 

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger 

någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. 

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 

tjänstepersoner i enlighet med tekniska nämndens delegationsbestämmelser.  

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

samma rättsverkan som om det fattats av tekniska nämnden. Tekniska 

nämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan tekniska nämnden när 

som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av tekniska nämndens delegations-

bestämmelser ska anmälas till tekniska nämnden vid dess nästkommande 

sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för tekniska 

nämnden i form av nedanstående förteckning. 

Delegationsbeslut  

 
Delegation ordförandebeslut (§ 1) 

Diarienr Beslut Delegat  

2021/192 

 

Startbesked för ombyggnad av 

Odensbergs förskola och kök, uppdrag att 

teckna hyresavtal för modulskola i 

Odensberg, beslut om tilläggsanslag samt 

beslut om tidigareläggning av investering 

i flerårsplan. 

Tekniska nämndens 

ordförande 

2021/183 Hyresrabatter till vissa lokalhyresgäster 

inom utsatta branscher under perioden  

1 april 2021 – 30 juni 2021 

Tekniska nämndens 

ordförande 

2021/198 

 

Tecknande av hyresavtal med Västra 

Götalandsregionen Närhälsan Stenstorp 

Tekniska nämndens 

ordförande 
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Delegation avseende personalärenden inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen (§ 4) 

Beslut Delegat  

Kock, Ålleberg Dotorp, tillsvidareanställning Enhetschef 

 

 

Delegation avseende ekonomiska frågor (§ 6) 

Beslut Delegat  

Tilldelningsbeslut avseende uppförande och 

upplåtelse av skolmodul vid Odensbergsskolan Förvaltningschef 

Försäljning av VW High-Up Gatuchef 

 

 

 

Delegation avseende Markförvaltning (§ 8) 

Beslut Delegat  

Avtal benefik nyttjanderätt Gatuchef 

 

 

Delegation avseende trafikfrågor (§ 10)  

Beslut Delegat  

Parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade. 

11 st beviljade – 1 st avslag 

Handläggare 

TA-Planer 

22 st granskade – 22 st tillåtna 

Trafikingenjör 

Väghållarbeslut Trafikingenjör 

Blomlådor på kommunal gata Trafikingenjör 

Dispenstransport Trafikingenjör 
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Sammanträdesdatum 

2021-08-16 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 60 Dnr 2020/00342  

Övriga frågor 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Bakgrund 

Vanja Wallemyr (C) lyfte frågan kring kommande möten, om och när de 

kommer bli i fysisk form. Vi får avvakta rekommendationerna och 

bestämma därefter. 

Internkontroll av verkställigheten av tagna beslut under våren 2021 för 

tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott, nämndsekreteraren 

har slumpvist dragit tre beslut. 

De dragna besluten från våren 2021 är: 

§ 18/2021 TN 

§ 47/2021 TN 

§ 43/2021 TNau  

  


