
 

 

 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

2021-09-15 

 

Handlingar till 

 

ärendena 1–22 

 

 



 

 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

KALLELSE Sida 
1 (5) 

Datum 
2021-09-15 

 

  

 
Ledamöter 
Adam Johansson (M), Ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Jonas Larsson (SD) 
Johanna Svensson (S) 
Pema Malmgren (M) 
Annika Carp (L) 
Marita Ljus (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Erik Kyrkander (V) 
Vanja Wallemyr (C) 
 

Ersättare 
Susanne Berglund (S) 
Rune Lennartsson (C) 
Caroline Lundberg (M) 
Göran Gynnemo (KD) 
Arild Svensgam (SD) 
Roger Lundberg (S) 
Heléne Svensson (S) 
Sture Olsson (M) 
Eva Dahlgren (C) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Corry Thuresson (S) 
Camilla Funke (MP) 
Debora Josefsson (KD) 
 

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

Kommunstyrelsen 
kallas till sammanträde onsdagen den 15 september 2021 klockan 13:00 i Falköpingssalen, 
Stadshuset, och via Teams för att behandla följande ärenden. Observera partiernas 
överenskommelse från den 31 augusti 2021 om genomförande av nämndsammanträden i 
september 2021.  

Ärende Anteckningar 

Informationsärenden  

1.  Återrapportering gällande uppdrag om att ta fram en ny 
ärendeberedningsprocess 
Dnr 2021/00116   
Föredragande: 
Åke Chadell, konsult Public Partner 
Anna Sandborgh, konsult Public Partner 
Tid: 13:10-13:50 (30+10 min) 

 

2.  Information om lokal platssamverkan gällande utveckling 
av Ranten och stationsområdet ur trygghets-, säkerhets- 
och attraktivitetshänseende 
Dnr 2021/00050   
Handlingar skickas senare 
Föredragande: 
Magnus Sundén  
Tid: 13:50-14:05 (10+5 min) 
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Ärende Anteckningar 

3.  Delrapportering av uppdrag om fortsatta utredningar om 
placering av den nya högstadieskolan Platåskolan 
Dnr 2021/00227   
Föredragande: 
Amelie Sandström, kommunarkitekt 
Josef Ydeskog, planarkitekt 
Tid: 14:05-14:25 (15+5 min) 
 
 
 
 

 

4.  Information om granskning av kommunstyrelsens 
personuppgiftsincidenter för år 2020 
Dnr 2021/00126   
Föredragande: 
Jenny Trygg, utredningssekreterare 
Tid: 14:25-14:35 (5+5 min) 
 
 
 
 
 

 

Paus 14:35-14:50 (15 min)  

5.  Information om arbetet med utvecklingen av stadskärnan 
i Falköping 
Dnr 2021/00317   
Föredragande: 
Amelie Sandström, kommunarkitekt 
Tid: 14:50-15:10 (15+5 min) 
 
 
 
 

 

Beslutsärenden  

6.  Kommunstyrelsens verksamhetsrapport per den 31 
augusti 2021 
Dnr 2021/00336   
Handlingar skickas senare 
Föredragande: 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Susanne Beijbom, ekonom 
Per Larsson, kommunutvecklare 
Tid: 15:10-15:45 (30+5 min) 
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Ärende Anteckningar 

7.  Antagande av ny förbundsordning för 
kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
Dnr 2021/00304   
Föredragande: 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Tid:15:45-15:55 (5+5 min) 
 
 
 
 
 

 

8.  Genomförandeavtal med Jula Logistics AB om 
anläggande av nytt industrispår mellan huvudspår och 
framtida lagerbyggnad på Marjarps logistikområde 
Dnr 2021/00316   
Föredragande: 
Ida Elf, infrastrukturstrateg 
Tid:15:55-16:05 (5+5 min) 
 
 
 
 
 

 

9.  Aktualitetsprövning av delregional godstransportstrategi 
för Skaraborg Logistic Center 
Dnr 2021/00315   
 
 
 
 
 

 

10.  Samverkansavtal med Västkuststiftelsen om den 
nationella cykelleden Ätradalsleden 
Dnr 2021/00314   
 
 
 
 
 

 

11.  Besvarande av motion från Heléne Svensson (S) och 
Johanna Svensson (S) om att öka antalet grillplatser och 
mötesplatser 
Dnr 2021/00098   
 
 
 
 
 

 

12.  Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att 
införa förbud mot nybyggnation av vindkraftverk med 
undantag för småskaliga vindkraftverk 
Dnr 2021/00197   
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Ärende Anteckningar 

13.  Ändring av rubrik i den kommunala författningssamlingen 
om avgift för ansökan om godkännande av fristående 
förskola, fristående fritidshem samt förändringar i 
verksamhet 
Dnr 2021/00291   
 
 
 
 
 

 

14.  Ändring av taxa för särskild prövning inom skolväsendet 
Dnr 2021/00344   
 
 
 
 
 

 

15.  Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 
Dnr 2021/00300   
 
 
 
 
 

 

16.  Iordningställande och utbyggnad av Bredängsgatan samt 
anläggning av vatten- och avloppsledningar på del av 
fastigheten Stenstorp 38:1 
Dnr 2021/00325  250 
 
 
 
 
 

 

17.  Försäljning av del av Gamla stan 2:26 till OBOS Mark AB - 
etapp 2 
Dnr 2021/00345  253 
 
 
 
 
 

 

18.  Tilläggsanslag gällande iordningställande av ny 
verksamhetsyta för återvinningscentral på del av 
fastigheten Falevi 8:14 
Dnr 2021/00331  250 
Handlingar skickas senare 
Föredragande: 
Magnus Fleischer, 
Patrick Nohlgren,  
Tid: 16:05-16:20 (10+5 min) 
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Ärende Anteckningar 

19.  Beslut om utnyttjande av köpoption avseende 
uppgraderingsanläggning från Göteborgs Energi 
Dnr 2021/00198   
 
 
 
 
 

 

20.  Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2021 
Dnr 2021/00001   
Handlingar skickas senare 
 
 
 
 

 

21.  Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2021 
Dnr 2021/00005   
 

 

22.  Rapportering från arbetet i kommunalförbunden 
Dnr 2020/00494   
 

 

 
 

Adam Johansson (M) 
Ordförande 
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1 Uppdraget 
Kommunstyrelsen har beslutat, att som ett led i det fortsatta arbetet med att utveckla 
ärendeprocessen i Falköpings kommun, ska en kartläggning av nuläget ske genom 
intervjuer med representanter för varje nämnd och förvaltningsledning, förutom 
kommunstyrelsen som utretts i särskild ordning. En del i detta uppdrag är att kartlägga hur 
ärendeprocessen fungerar i kommunens samtliga nämnder, liksom den gemensamma 
nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 
 
Arbetet sker genom intervjuer med nämndens ordförande, företrädare för oppositionen, 
förvaltningschef och nämndsekreterare. Alla samtal förs individuellt och konfidentiellt. 
Intervjuerna förs i samtal kring följande frågor och de som respektive person själv vill ta upp. 
 
Frågorna  

1. Vilket är ditt helhetsintryck av hur ärendeprocessen fungerar i din nämnd? 
 

2. Sänds kompletta handlingar ut i tid för sammanträdet? En vecka innan? 
 

3. Finns det alltid ett tjänsteutlåtande (TU) med beslutsförslag till varje ärende? 
 

4. Om inte - vad händer då på nämndens möte? Återremiss? Avgörs ändå? 
 

5. Hur ser du på en inledande sammanfattning i TU? 
 

6. Vilken roll har förvaltningschefen i förberedelser för mötet och under mötet - skriver 
under alla TU?  
 

7. Vem kvalitetssäkrar beslutsunderlaget? 
 

8. Vilken roll har nämndsekreteraren före och under mötet? 
 

9. Hur arbetar ordföranden med förberedelser inför mötet och under mötet? Med vem 
sker förberedelserna? 
 

10. Övrigt som du vill lägga till? 
 
Under respektive nämnd följer våra iakttagelser och vår bedömning av åtgärder som 
behöver vidtas i just den nämndens ärendeprocess. De generella iakttagelserna och 
bedömningarna, samt rekommendationer, samlas i slutet av rapporten. 
 

1.1 Sammanfattning 
Intervjuarbetet har visat att nämnderna gör olika i sin ärendeberedning. Alla handläggare 
använder inte Ciceron - (en del har särskilda ärendesystem också, t ex byggnadsnämnden). 
Nämndsekreterarna är överlag väl insatta i sina uppgifter och utgör en samlande kraft inför 
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nämndsammanträden. Förvaltningarna är väl medvetna om vikten av en god 
ärendeberedning och positivt inställda att följa de direktiv som de förväntar sig kommer från 
kommunledningsförvaltningen utifrån det arbete som pågår där. 
 
Sammanfattningsvis är ärendeberedningen i förvaltningarna god med viss kvalitetsskillnad 
mellan olika handläggare. De förtroendevaldas roll är att fatta beslut på det underlag som 
kommer till nämnden. Ordföranden har ett särskilt ansvar att förbereda sig inför nämndens 
möten, men inte korrigera tjänsteutlåtanden. Förvaltningschefen har ansvaret för att driva ett 
kvalitetsarbete med sina handläggare. 
Vi har inte granskat handlingar i respektive nämnd utan vår bedömning vilar på de utsagor 
som intervjuerna har givit. 
 

2 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens process och beredningsarbete har gåtts igenom i början av 2021 och 
redovisats särskilt till KS presidium och kommunstyrelsen. Det som kan läggas till här, 
grundar sig på samtal med tjänstepersoner som ett komplement till de synpunkter på 
kommunledningsförvaltningens roll som nu framkommit under det här arbetets gång. 
 
Kommunledningsförvaltningen har en nyckelroll i hela kommunens ärendeprocess. Det 
handlar dels om att vara utvecklingsansvarig inom ärendeprocessen som får anses ligga på 
kommunledningsförvaltningen, dels att man är mottagare av alla ärenden som ska till 
fullmäktige och därmed passera kommunstyrelsen. Det innebär att man får ärenden från 
nämnderna med åtföljande beslutsunderlag som i vissa fall lämnar en del övrigt att önska. 
Skälet till det kan vara att man inte varit tillräckligt omsorgsfull i sitt tjänsteutlåtande, så att 
ärendet inte utgör ett fullgott underlag för kommunstyrelsen i sin beredning till fullmäktige. 
Om underlaget från en nämnd kräver kompletteringar innebär det att det kan komma fram 
fakta som den egna nämnden inte tagit del av. Det innebär förstås att det är av största vikt 
med kompetenta och fullständiga tjänsteutlåtanden från nämnderna, oavsett om de ska gå 
till fullmäktige för beslut eller om nämnden själv är slutinstans. Det som är obegripligt och 
ofullständigt för en person, tenderar att vara det för flera. Det är inte rimligt att en 
förtroendevald ska ställas inför andra fakta är de som man tagit del av under behandlingen i 
nämnden. 
 
Kommunledningsförvaltningen har vilja och kunskap att vara utvecklingsmotor för 
ärendeprocessen. Man behöver bli tydligare när det gäller frågor kring likformighet, formalia 
och digital användning. En lämplig väg är att kommundirektören förankrar förändringarna i 
sin ledningsgrupp och att respektive förvaltningschef ansvarar för att det genomförs. Här 
kan inte varje förvaltning ha sin ordning, utan det är anpassning som gäller. 
Det framkommer att man på kommunledningsförvaltningen behöver mejsla ut rollerna för de 
här uppgifterna. Det bör kunna ske i den pågående översynen som görs nu. 
 
En annan uppgift som nämns i rapporten och som man är på väg att arbeta med är 
uppbyggnaden av protokollen i hela kommunen. Målbilden bör vara att det är 
sammanfattningen som följer med från tjänsteutlåtandet till protokollet, liksom förslag till 
beslut. Själva tjänsteutlåtandet ligger som beslutsunderlag. Det skulle innebära att ett 
fullmäktigeprotokoll kanske blir 15 sidor istället för 40. Justering och expediering går fortare 
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och protokollet blir lätt att läsa och lättillgängligt. Det här är den väg som många kommuner 
går och ärendesystemet Cicero är väl lämpat för en sådan modell. Men för att genomföra 
det krävs ett målmedvetet arbete, att alla följer de beslut om fattas i kommunstyrelsen eller 
på kommunledningsförvaltningen, samt resurser hos kommunledningsförvaltningen. Under 
intervjuerna har det framkommit att man anser att kommunledningsförvaltningen inte varit 
nog styrande i utformning och direktiv kring olika delar i ärendeprocessen. 
 
 

3 Kultur och fritidsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Göran 
Gynnemo (KD) 1:e vice ordförande är Helene Svensson (s) 2:e vice ordförande är Morgan 
Billman (m). 
Nedan följer våra iakttagelser, vår bedömning och våra rekommendationer. Vi har intervjuat 
ordförande, en företrädare för oppositionen, förvaltningschef och nämndsekreteraren. 

3.1 Våra iakttagelser 
 Ärenden registreras och förvaltningschefen styr ärendefördelningen till handläggare. 

 
 Ärendena bereds i det digitala ärendesystemet Ciceron - alla handläggare använder  

systemet vilket gör ärendeflödet helt digitalt. 
 

 Handlingar åtföljs så gott som alltid av komplett beslutsunderlag och kommer till 
ledamöterna en vecka innan mötet. 

 
 En beredning, då aktuella ärenden gås igenom, sker med ordförande, 

nämndsekreterare och förvaltningschef en vecka innan kallelsen skickas ut. 
 

 Ordföranden ger sitt slutliga godkännande av dagordningen/kallelsen innan den går 
ut. 

 
 Ingen systematisk kvalitetssäkring av tjänsteutlåtande sker. Handläggaren ansvarar 

för innehållet. Nämndsekreteraren gör en översiktlig genomläsning ställer 
kontrollfrågor om det behövs. Förvaltningschefen undertecknar inte 
tjänsteutlåtandena. 

 
 En inledande sammanfattning i ett tjänsteutlåtande efterfrågas av de 

förtroendevalda. 
 

 Ingen systematisk samberedning sker mellan flera förvaltningar och nämnder som 
är berörda av samma ärende. 

 
 De formella ärendena, som återkommer årligen, t ex taxor, bevakas av 

nämndsekreteraren så att de kommer upp i tid (årshjulet). 
 

 Dialogärenden/informationsärenden åtföljs inte av något tjänsteutlåtande. 
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 Föredragningarna sker av respektive handläggare och får gott om tid vid mötena. 

 
 Texten i tjänsteutlåtandet förs över till protokollet i stället för att anges som 

beslutsunderlag. 

3.2 Vår bedömning 
 Ärendeprocessen fungerar stabilt och förutsägbar. 

 
 Beredning och handläggning följer sina rutiner och tider. 

 
 Sammanträdena kan bli striktare när det kommer till föredragningar. 

 
 Samberedning behöver utvecklas och används inte i dag. 

 
 Olika syn på en sammanfattning i tjänsteutlåtandet från handläggare respektive 

förtroendevalda. 
 

 Tidsätt föredragningar vid sammanträdena - de tenderar att bli onödigt långa. 
 

 Tillgodose de förtroendevaldas behov av sammanfattning i början av ett 
tjänsteutlåtande. 
 

 Samberedning kan tillämpas genom gemensam beredning av ärenden som berör 
mer än en förvaltning. 
 

 Kvalitetssäkringen av beslutsunderlaget bör vara mer systematisk - t ex att 
förvaltningschefen läser igenom TU. 
 

4 Kompetens- och arbetslivsnämnden 
Kompetens och arbetslivsnämnden (i fortsättningen KAN) består av 11 ledamöter och 11 
ersättare. Ordförande är Caroline Lundberg (m) och presidiet består av förutom ordförande, 
1:e vice ordförande Niclas Hillestrand (s) och 2:e vice ordförande Hillevi Wallgren (c) 
Nedan följer våra iakttagelser, vår bedömning och våra rekommendationer. Vi har intervjuat 
ordförande, en företrädare för oppositionen, förvaltningschef och nämndsekreteraren. 
 
 
 

4.1 Våra iakttagelser 
 

 Beredningen sker före sammanträden med arbetsutskott och nämnd av 
ordföranden, förvaltningschef och nämndsekreterare - ingen företrädare för 
oppositionen. 
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 KAN har ett eget sätt att arbeta med ärendeberedningen som skiljer sig en del från 
den sedvanliga. 
 

 Nämndsekreteraren är registrator. 
 

 Nämndsekreteraren har en central roll som ”handläggare” i den meningen att hon 
samlar och får in material om de ärenden som ska upp i nämnden. Hon skriver ett 
förslag till tjänsteutlåtande som ansvarig chef får för påseende. För det mesta sker 
ingen ändring utan chefen/rektorerna skriver under sitt tjänsteutlåtande. 
 

 Arbetssättet är sårbart och är under förändring. 
 

 Alla handläggare, dvs. chefer och rektorer ska utbildas i ärendesystemet Ciceron för 
att dels kunna ta ut handlingar själva ur systemet, dels kunna börja skriva sina egna 
tjänsteutlåtanden. 
 

 Förvaltningschefen tar upp alla ärenden i sin ledningsgrupp vilket innebär att alla 
chefer har god kännedom om vad som är på gång. 
 

 Ärenden och underlag går ut en vecka före nämndens möte. 
 

 Ärenden som kommer sent, t.ex. remisser, kan sändas ut senare efter 
godkännande av ordföranden eller förvaltningschef. 
 

 Föredragningar är tidsatta inför varje nämndsmöte. 
 

 Mallen i Ciceron används men ibland tar vi bort rubriker som t ex ”ekonomi” om vi inte 
har något att säga om den. 
 

 Från 1 maj 2021 övergår IFO verksamheten-försörjningsstöd-till KAN. 
Verksamhetsövergången innebär behov av administrativa förändringar både i 
förvaltning och på nämndens helhetssyn på sitt nya ansvar. Det rör inte minst de 
ekonomiska rapporteringarna till nämnden. 
 

 Ärendeberedning, sekretessfrågor och föredragningar sker utifrån ett 
individperspektiv jämfört med de ärenden av mer allmän karaktär som nämnden har 
nu. 
 

 Samberedning - gemensam beredning av ärenden som berör mer än en 
nämnd/förvaltning förekommer inte. 
 

 En sammanfattning i början av tjänsteutlåtande är något som de förtroendevalda 
gärna vill ha. 

4.2 Vår bedömning 
 Det är ett enkelt och effektivt arbetssätt som förvaltningen har kring 

ärendeberedningen - men sårbart och inte utvecklande för handläggarna. 
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 Med övergången av individärenden om försörjningsstöd behöver beredning av 
samtliga ärenden hållas ihop så att man underlättar för de olika verksamheterna att 
smälta ihop och stödja varandra. En mer professionaliserad ärendeprocess bör 
införas. 
 

 Det är bra att fler utbildas i Ciceron. Det är ett viktigt steg i digitaliseringen och att 
minska sårbarheten, att respektive handläggare tar fullt ut ansvar för sina 
tjänsteutlåtanden. 
 

 Fortsätt att utveckla kunskapen om att skriva TU hos handläggande rektorer och 
chefer som ska skriva under tjänsteutlåtandena. 
 

 Handläggarna bör skriva sina TU i Ciceron. 
 

 Särskild planering är viktig när ansvaret för försörjningsstöd kommer till nämnden 
den 1 maj. 
 

 Kunskap om sekretess och myndighetsutövning blir nytt för nämnden och 
förvaltningen. 
 

 Professionalisera ärendeprocessen med tydliga roller för handläggare - och jämför 
med handläggarna inom biståndsområdet så att nämnden upplever en samsyn. 
 

 När biståndsärendena överförs till kompetens och arbetslivsnämnden den 1 maj 
kan det underlätta övergången om den politiska beredningen breddas i vart fall i 
individärenden. 

5 Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Vanja Wallemyr 
(c) och presidiet består av ordförande, 1:e vice ordförande Sam Jubrant (kd) och 2:e vice 
ordförande Johanna Svensson (s) 
Nedan följer våra iakttagelser, vår bedömning och våra rekommendationer. Vi har intervjuat 
ordförande, en företrädare för oppositionen (2:e vice ordförande), förvaltningschef och 
nämndsekreterare. 

5.1 Våra iakttagelser 
 Ärendeprocessen fungerar som helhet av den del som sker från inkomna eller 

upprättade ärenden till dess att handlingarna ska gå ut. En oklarhet om 
gränsdragningar mellan ansvarsområden framförallt gör att man skickar remisser i 
olika ärenden, något som inte fungerar optimalt. Här behöver andra 
beredningsformer användas. 
 

 Beredning sker med ordföranden, förvaltningschef, samtliga avdelningschefer och 
nämndsekreterare inför sammanträde med arbetsutskottet och en kort genomgång 
före sammanträde med nämnden. 
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 Cheferna är också handläggare och undertecknar sina tjänsteutlåtanden. Några 
använder Ciceron. 
 

 Fler behöver använda ärendesystemet Ciceron och kommande utbildning ska råda 
bot på kunskapsbrister om systemet hos handläggarna. 

 
 Synpunkter har framförts om att sammanträdena blir röriga och oklarhet råder 

ibland om hur besluten löd. Sammanträdestekniken hos ordföranden behöver 
stärkas. 
 

 Protokollet blir svårt att skriva när besluten är otydliga. 
 

 De förtroendevalda välkomnar en sammanfattning som inledning i TU. 
 

 Man uppfattar att gränssnitt mellan nämnderna är otydliga i vissa frågor, vilket 
påverkar hur arbetet kan läggas upp och var beslut ska tas. 

5.2 Vår bedömning 
 Tekniska förvaltningen har en fungerade ärendeprocess men den behöver 

utvecklas vidare och framförallt verkar remisser ersätta konstruktiva möten om 
gemensamma frågor. 
 

 Kommunens mall i ärendesystemet för TU bör användas av alla som är 
handläggare och skriver ärenden till nämnden. 
 

 Alla rubriker som är fasta i mallen ska kommenteras. 
 

 En omsorgsfull beredning av ärenden inför arbetsutskottet och nämnden är 
nödvändig och bör hållas, i minst i den omfattning som nu sker.  
 

 Strukturen på sammanträdena behöver förändras så att nämndsekreteraren får i 
uppdrag att utöver anteckna yrkanden och annat som ska protokollföras, också vara 
behjälplig med formulering av propositioner och förslag till beslut i den mån detta inte 
framgår av tjänsteutlåtandena. Detta skulle avlasta ordföranden under mötena. 

6 Barn och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ordförande är Eva 
Dahlgren(c) och presidiet består av förutom ordförande, 1:e vice ordförande Angela 
Joelsson(kd) och 2:e vice ordförande Fredy Neuman(s) 
Nedan följer våra iakttagelser, vår bedömning och våra rekommendationer. Vi har intervjuat 
ordförande, en företrädare för oppositionen (2:e vice ordförande), förvaltningschef och 
nämndsekreterare. 

6.1 Våra iakttagelser 
 Ärendeprocessen fungerar tillfredsställande men är också under utveckling. 
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 Alla handläggare skriver inte i Ciceron utan nämndsekreteraren för in TU från ett 
word-dokument. 
 

 Nämnden har både myndighetsutövande ärenden - där beslut oftast fattas av 
rektor- och enligt speciallagstiftning och allmänna ärenden enligt kommunallagen. 
 

 Det finns ett stort informationsbehov hos nämnden eftersom det kommer statliga 
beslut, finns speciallagstiftning och verksamheten granskas av Skolinspektionen 
vilket ofta medför krav på åtgärder för förvaltningen. 

 
 Förvaltningen har ett årshjul som stöd för att säkra att vissa årligen återkommande 

ärenden kommer upp i nämnden. 
 

 Det är viktigt att handläggarna arbetar självständigt från politiken med sina TU och 
att de politiska synpunkterna kommer vid sammanträdet.  
 

 Förvaltningen har en hög ambition att förse nämnden med en omfattande 
information av de olika frågor och nyheter som når förvaltningen.  
 

 Önskemål finns om bättre föredragningar - ingen högläsning ur TU. Korta koncisa 
och väl förberedda föredragningar önskas. Idag blir det tidsnöd bl a på grund av för 
långa föredragningar.  
 

 Samberedning efterfrågas med tekniska nämnden angående lokalfrågor. 

6.2 Vår bedömning 
 I rollfördelningen mellan ordförande och förvaltning finns olika förväntningar och 

bilder av var gränsen för en självständig tjänstepersonsberedning går. En 
målsättning bör vara att ett TU är handläggarens produkt. När ärendet behandlas 
vid nämndens sammanträde lägger de förtroendevalda sina förslag. I 
samstämmighet med förslaget till beslut i TU, eller ett avvikande förslag, eller ett 
kompletterande. Om TU generellt håller för låg kvalitet är det ett utvecklingsarbete 
för förvaltningschefen. Den förtroendevalde bör stå fri från ett TU och kunna 
anpassa sina inlägg och förslag under mötet med de politiska ledamöterna. 

7 Socialnämnden 
Socialnämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ordförande är Sture Olsson (m) 
och presidiet består av förutom ordförande, 1:e vice ordförande Rune Lennartsson(c) och 
2:e vice ordförande Roger Lundberg(s) 
Nedan följer våra iakttagelser, vår bedömning och våra rekommendationer. Vi har intervjuat 
ordförande, en företrädare för oppositionen (2:e vice ordförande), förvaltningschef och 
nämndsekreterare. 
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7.1 Våra iakttagelser 
 Beredning av ärenden inför arbetsutskottet sker med ordförande, förvaltningschef, 

nämndsekreterare och biträdande socialchef. 
 

 Handlingar skickas ut med kallelsen 1 vecka före nämnden. 
 

 Handläggarna arbetar fram sina utlåtanden självständigt och de är relativt få som 
skriver tjänsteutlåtanden. 
 

 Föredragningar på nämndmötet sker av handläggare och i enskilda ärenden är det 
ofta företräden av klient och juridiskt biträde. 
 

 Från 1 maj 2021 går individärenden rörande försörjningsstöd över till kompetens- 
och arbetslivsnämnden, men socialnämnden har fortsatt enskilda ärenden inom 
andra områden. 
 

 Man ställer sig frågande till förfarandet med remisser nämnder emellan och många 
frågor borde kunna lösas på annat sätt. T ex genom samberedning. 
 

 Man önskar att kommunledningsförvaltningen blir tydligare i vad som ska gälla kring 
ärendeprocessen och vara uttolkare av hur det nämndadministrativa ska arbeta. 

 
 Det är täta - i stort sett dagliga kontakter i olika frågor mellan ordförande och 

nämndsekreterare. 

7.2 Vår bedömning 
 Ärendeprocessen fungerar tillfredsställande både vad gäller allmänna ärenden och 

enskilda ärenden. 
 

 Det är kvalificerad och välutbildad personal som är handläggare vilket följer av 
socialnämndens ansvarsområde 

 
 Kvalitetsgranskning av tjänsteutlåtanden sker av närmaste chef. 

 
 Större ärenden sker avstämningar mellan chef och handläggare under en längre tid. 

 
 I princip inga återremisser från nämnden till förvaltningen. 

8 Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ordförande är Dan Hovskär 
(kd) och presidiet består av förutom ordförande, 1:e vice ordförande Johan Eriksson (m) och 
2:e vice ordförande Corry Thuresson(s) 
Nedan följer våra iakttagelser, vår bedömning och våra rekommendationer. Vi har intervjuat 
ordförande, en företrädare för oppositionen (2:e vice ordförande), förvaltningschef och 
nämndsekreterare. 
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8.1 Våra iakttagelser 
 Byggnadsnämnden har till övervägande del ärenden med myndighetsutövning och 

där beslut fattas med stöd av speciallagstiftning. 
 

 Nämnden vill också inom ramen för sin myndighetsuppgift se sig som en 
servicenämnd i den meningen att bemötandet ska vara gott och tillmötesgående så 
långt som man kan utan att gå över de gränser som finns, t ex för förhandsbesked 
och liknande. Enligt förvaltningslagen ska ärendena handläggas skyndsamt och det 
är nämnden och förvaltningens ambition att så sker. Vissa ärenden har dessutom 
lagliga tidsfrister. 
 

 Många utvecklingsfrågor i kommunen påverkar flera nämnder och inte minst 
byggnadsnämnden vilket medför samarbete med b la näringslivsfunktionen kring 
olika etableringsärenden. Men också skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar m m 

 
 Förvaltningen arbetar åt två nämnder. Kommunstyrelsen är kommunens markägare 

och har frågor som rör den rollen, byggnadsnämnden sin myndighetsroll och 
tekniska nämnden är utförare och förvaltare. Det innebär gränsdragningsfrågor och 
samtliga efterfrågar större tydlighet i uppdragen från kommunstyrelsen och att 
ansvarsgränserna läggs fast. En översyn pågår av tekniska nämndens 
ansvarsområde. 
 

 I mark- och exploateringsärenden, är alla nämnderna och förvaltningarna 
inblandade och ärendegång, information och ansvarsgränser behöver tydliggöras, 
inte minst mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Byggnadsnämndens 
ansvarsområde är lättare att avgränsa eftersom den finner man i lagstiftning. 

 
 Man försöker från förvaltningens sida att ”formalisera” idéer som kan komma upp 

vid olika samtal för att få ett formellt uppdrag att jobba med. Det har funnits 
tendenser tidigare att ärenden dykt upp från enskilda ledamöter utanför respektive 
nämnd. 

 
 Förvaltningschefen fördelar ärenden på respektive handläggare och det förs sedan i 

förvaltningens ärendesystem Bygg R som dock inte är kompatibelt med Ciceron 
 

 Bygglovshandläggarna bereder ärenden enskilt men också i grupp. Det säkrar 
kvaliteten och likformigheten så att inte olika tolkningar av samma bestämmelser 
utvecklas inom förvaltningen. Många beslut i enklare ärenden fattas ju på 
delegation av enskild handläggare. 
 

 Planärenden handläggs i Ciceron eftersom de ofta ska vidare till kommunstyrelse 
och fullmäktige, likaså remisser m.m. 
 

 Tjänstutlåtandena i bygglovsärenden är enskilda ärenden och har därför sin egen 
logik och utformning. 
 

 Stadsarkitekten håller ihop arbete med plan och bygglov, två områden som har 
olika logik. I planfrågor vill man förverkliga idéer och ambitioner. I bygglovsfrågor 
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har man en granskande uppgift. Förvaltningen är väl medveten om balansgången 
mellan att vägleda den sökande men ändå inte ge direkta råd och agera konsultativt 
eftersom man så småningom ska vara den granskande myndighetsföreträdaren. 

 
 Samberedning sker inte, men i mark- och exploateringsfrågor så har man 

gemensamma projektgrupper med företrädare för de ingående förvaltningarna. Man 
skriver inget gemensamt tjänsteutlåtande. 
 

 Sociala hållbarhetsutskottets roll i dessa frågor har vi inte studerat och intrycket är 
att det mest handlar om de s k ”mjuka” frågorna. 

 
 I sin ärendeplanering utgår man ifrån arbetsutskottets sammanträde och då ska 

handläggare anmäla sina ärenden 2 veckor innan. Då skapas ärendena på 
rubriknivå och handläggaren skriver i den mall som nämndsekreteraren har skapat. 
 

 En vecka innan mötet lämnas TU in och efter smärre justeringar av korrekturnatur 
sätts kallelsen ihop. 

 
 Innan kallelse till arbetsutskottet går ut har ordförande, förvaltningschef, 

nämndsekreterare och handläggare en genomgång av de ärenden som är 
färdigberedda eller i slutskedet. Om ett ärende inte är helt klart till arbetsutskottet så 
informeras där om ärendet och sedan kommer det färdigt till nämnden. Det här 
arbetssättet kortar handläggningstiden. 
 

 Protokollet är oftast färdigt direkt efter sammanträdet. Det justeras digitalt. 

8.2 Vår bedömning 
 Nämnden har en välfungerande och väl strukturerad ärendeprocess. Personalen är 

professionell och är väl inlärda på skillnaden mellan de myndighetsutövande 
ärendena och de allmänna. 
 

 Förvaltningen/nämnden utvecklar sina rutiner och gör det mot en bra kunskap om 
de speciallagar som man har att följa men också vikten och konsekvenserna av att 
inte göra det. 
 

 Planärenden åsätts olika prioriteringar efter vikt och en återrapportering sker till 
nämnden varje kvartal. Prioriteringarna är i 4 kategorier där 1 är högprioriterat och 4 
ingen åtgärd nu. Detta gör att nämnden styr med politik som utgångspunkt över hur 
planresurserna ska fördelas. Principiellt viktiga planer går till fullmäktige och alla 
planuppdrag är avgiftsfinansierade vilket innebär att taxan måste hållas uppdaterad. 

9 Nämnden för samhällsskydd i mellersta 
Skaraborg 

Nämnden är en gemensam nämnd med Falköping som värdkommun. Kommunerna som 
ingår är Falköping, Tidaholm, Skara och Götene. Ordförande för mandatperioden är Dan 
Hovskär (kd) Falköping och presidiet består i övrigt av tre vice ordförande från de andra 
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ingående kommunerna. Här roterar positionerna en gång om året mellan 1 vice positionen 
och de övriga två vice ordförandena. 
 
Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare från varje kommun. Det innebär att vid 
sammanträden vid nämnden är det 24 förtroendevalda, om alla närvarar och tillkommande 
tjänstepersoner, minst två men oftast fler. Nämnden sammanträder 4-5 gånger per år. 
 
Nämnden ansvarar för räddningstjänst, skydd mot olyckor, säkerhetssamordning, visst 
brottsförebyggande arbete och annat förebyggande arbete inom ansvarsområdet och snart 
också ansvar för kommunernas trygghets/servicelarm. 
Nämnden har inget arbetsutskott men ett presidium där alla fyra kommunerna har varsin 
representant. Ordförandeposten har Falköping men de vice ordförandeuppdragen växlar 
inom gruppen varje år. 

9.1 Våra iakttagelser 
 Tre veckor före nämndens möte så sker en beredning av de ärenden som är 

aktuella för kommande möte. Närvarande är ordföranden tillsammans med 
kollegorna i presidiet. Dessutom medverkar förvaltningschef och nämndsekreterare. 
Det är nu som alla får del av vilka ärenden som är aktuella och annan information 
som kan komma att lämnas på nämnden. Arbetet sker under stor öppenhet och 
delaktighet. 

 
 Ärendeprocessen fungerar tillfredsställande 

 
 Handläggning sker av förvaltningschef och avdelningschefer, vilka också skriver 

tjänsteutlåtanden 
 

 En stor omstrukturering av räddningstjänstens organisation har gjorts de senaste 
åren. Deltidsbrandmannatjänster har förvandlats till heltidstjänster vilket givit 
möjligheter till fler aktiviteter inom förebyggandeområdet 

 
 Nämndsekreterarrollen omfattar insamling av ärenden, utskick till ledamöterna inför 

sammanträdet och att skriva protokoll samt expediering av beslut. 
 

 Samberedning med andra berörda förvaltningar förekommer inte på nämndnivå 
utan ske i så fall på kommunledningsnivå med de ingående kommunerna. 
Förvaltningschef har förstås kontakt med andra chefer inom olika förvaltningar. 

 
 Eftersom det är en gemensam nämnd är det viktigt att arbetssättet stödjer 

uppdraget att nämnden arbetar för alla fyra ingående kommuners bästa och 
intresse. Av det skälet är öppenheten och delaktigheten central och att perspektivet 
på frågorna är helheten och inte n enskild kommuns eget intresse. 

 
 Frågor som alltid är svåra att hitta en konsensusnivå på är de ekonomiska frågorna. 

Då får frågan kanske få ett extra möte för att finna den gemensamma ståndpunkten. 
Här är också respektive kommunledning involverad eftersom det ofta handlar om 
budget och kommande budgetutrymme. 
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 Tjänsteskrivelserna skrivs under av respektive chef. 
 

 Det vore till utmärkt hjälp om tjänsteskrivelserna inleddes med en sammanfattning, 
både för den förtroendevalde som har mycket att läsa liksom för en nyvald. Man får 
då snabbt en överblick. 

 
 Långa detaljerade föredragningar om ekonomin bör kunna kortas med focus på 

avvikelser från liggande budget 
 

 Många rapporter på mötena, efterfrågar mer samtal om framtida frågor 

9.2 Vår bedömning 
 En gemensam nämnd med fyra kommuner har sina utmaningar, men 

ärendeprocessen fungerar väl 
 

 Öppenhet och delaktighet från alla kommunerna bidrar till tillit och förtroende 
 

 Det råder god ordning och reda i nämndens administration 
 

 En god kvalitetssäkring av tjänsteutlåtandena sker av förvaltningschef 
 

 Eftersom nämnden endast har fyra möten på år så passar inte alltid den 
ekonomiska planeringen i olika kommuner 

 
 Man efterfrågar ett kommungemensamt årshjul för när viktiga frågor ska vara 

beslutade och klara 
 

 Sätt en tid för hur lång tid en föredragande får ta - ge tid för frågor och diskussion 
 

 Ange en nivå på detaljeringsgraden på föredragningar i t ex ekonomi - relevans i f h 
till budget 
 

 Överväg tjänsteskrivelser för viktig information, för dokumentationens skull 

10 Några intressanta frågor 
Innan vi går över till våra samlade rekommendationer tar vi upp några frågor som förtjänar 
lite extra uppmärksamhet. 
Allmänt kan sägas att alla nämnder har en fungerande ärendeprocess men man gör olika i 
ett antal avseenden. För att kvaliteten ska bli jämn i hela kommunens process bör en del 
åtgärder vidtas. 

10.1 Samberedning 
Vi tar upp frågan om huruvida samberedning tillämpas i och mellan de olika nämnderna och 
förvaltningarna. Med samberedning menar vi att minst två eller flera handläggare från olika 
förvaltningar, bereder ett ärende tillsammans som berör flera nämnder och ska dit för beslut. 
Kanske till och med till fullmäktige.  Det här är ett medvetet val av förvaltningscheferna att 
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göra en sådan beredning. Det utmynnar i ett gemensamt tjänsteutlåtande men där förslagen 
till beslut ser olika ut beroende av vilken nämnd det är och vilka beslut den förväntas fatta. 
Det finns en klar fördel att utveckla arbetsformen samberedning eftersom det motverkar 
remisser och återremisser och gör att man redan på utredningsstadiet kan lösa vissa frågor. 
I dag sker naturligtvis ett samarbete tjänstepersoner emellan över förvaltningsgränserna 
men samberedning är att formellt dokumentera sitt arbete när det kommer till rena ärenden. 
Om kommunstyrelsen är mottagaren - som beredningsorgan till fullmäktige - så är det en 
stor arbetsvinst att få gemensamma tjänsteutlåtanden. För nämnderna bör det också vara 
en fördel att i sitt beslutsunderlag få en bild av hur de övriga berörda 
förvaltningarna/nämnderna ställer sig till likalydande beslutsunderlag. 
Några har tagit upp att man bör ha presidieöverläggningar som ett led i beredningarna vilket 
vi inte har några synpunkter på annat än att de inte kan ersätta ett gemensamt 
beredningsarbete som tjänstepersoner gör. De kan dock självklart ha andra fördelar. 

10.2  Ciceron - kommunens digitala ärendesystem 
I arbetet med att utveckla ärendeprocessen i kommunen kommer frågan om hur ett 
ändamålsenligt tjänsteutlåtande bör ser ut. I ärendesystemet Ciceron finns möjligheter att 
göra en mall för tjänsteutlåtanden. Det har kommunen redan i dag. Frågan är vilka rubriker 
som ska finnas, instruktioner om vad som ska finnas med under respektive rubrik och vilka 
delar som ska lyftas direkt till protokollet. En bra styrning av detta från 
kommunledningsförvaltningen kommer att leda till enhetliga TU:n, tydliga och inte alltför 
långa protokoll, bättre läsbarhet och kvalitet och framförallt underlätta de förtroendevaldas 
förberedelser och arbete. Rimligen kommer även handläggarna att utveckla sin skicklighet 
när det blir tydligt hur förväntningarna ser ut. Detta arbete pågår och det är viktigt att 
kommunledningsförvaltningen ser till helheten och inte till enskilda önskemål och beslutar 
om hur det ska vara. 
 
På direkt fråga så svarar de förtroendevalda att de vill ha en sammanfattning av ärendet i 
början av tjänsteutlåtandet. Bland några tjänstepersoner anförs att det verkar onödigt när ett 
tjänsteutlåtande är kort. Om man ger instruktioner, s k hjälptexter, i mallen vad som 
förväntas beskrivas under respektive rubrik så får handläggaren god hjälp.  T ex vad en 
sammanfattning ska innehålla så bör den bli koncis och ge en mycket god uppfattning om 
varför ärendet kommit till nämnden och vad man förväntas ta ställning till. I mallen kan 
också de stycken markeras som senare ska lyftas till protokollet.  
Utgångspunkten för hela resonemanget är att man utgår från frågan ”vem skriver jag/vi för?” 
Jo, för allmänheten, andra myndigheter, revisionen, andra nämnder och självklart för den 
egna nämnden och förvaltningen. Det som är självklart internt är inte lika självklara fakta för 
tredje man. 
I de kommuner som arbetat med en digitaliserad ärendeprocess så är det tydligt styrt i 
mallen för att åstadkomma en jämn och god kvalitet. T ex de ärenden som kommer till 
kommunstyrelsen skickas tillbaka om de inte följer mallen och håller tiden. Det höjer 
naturligtvis medvetenheten om vikten av en professionell ärendeprocess. 
Här är det utbildning på gång i Ciceron i kommunen och det bör varje förvaltningschef se till 
att den personal som behöver det går den utbildningen. Fördelen med Ciceron är att man 
använder office paketet där, så det är lätt att ta till sig. 
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10.3 Politiska initiativ vs väcka ärende i nämnden 
Ibland kan det komma en skrivelse till nämnden från t ex ordföranden och den rubriceras 
”politiskt initiativ”. Det är helt enkelt ett ärende som väcks i nämnden och där beslut tas utan 
att ärendet är berett. Beroende på vad frågan gäller och hur beslutet ser ut så sker ofta 
beredningen i efterhand. Det är helt lagenligt eftersom det faktiskt inte finns något 
beredningstvång i nämnderna. Om det är en fråga som berör en nämnd och som ska till 
fullmäktige, då är kommunstyrelsen skyldig att ge nämnden tillfälle att yttra sig innan frågan 
förs till fullmäktige för beslut. 

11 Vår samlade bedömning och våra 
rekommendationer 

 
Allmänt kan sägas att alla nämnder har en fungerande ärendeprocess men man gör olika i 
ett antal avseenden. För att kvaliteten ska bli jämn i hela kommunens process bör en del 
åtgärder vidtas. 
 
Falköping arbetar inte bara med att utveckla ärendeprocessen, utan den är också ett 
verktyg för att utveckla kulturen mot en ökad rollförståelse hos både tjänstepersoner och 
förtroendevalda. En professionalisering av ärendeberedningen tar tillvara 
tjänstepersonernas kompetens och underlättar de förtroendevaldas arbete före, under och 
efter sammanträdet.  
 
Ytterligare en del i kulturarbetet är att öka insikten om vikten av att i sitt uppdrag tänka på 
helheten - dvs konsekvenser för hela kommunen eller fler nämnder/förvaltningar med det 
aktuella ärendet som utgångspunkt.  
 
Tydliga beslutsunderlag och beslut gör genomförandet enklare och risken för missförstånd 
minskar. För de förtroendevalda är genomslag av de politiska besluten avgörande för tillit 
och förtroende hos allmänheten.  
 
Roll- och ansvarsfördelningen mellan de förtroendevalda och respektive förvaltningschef är 
inte alltid tydlig. Klart är att de förtroendevalda har det slutliga ansvaret för hela kommunens 
verksamhet och att förvaltningscheferna är ansvariga för sin förvaltningspersonal, 
verksamhet och ekonomi. Beslutanderätten grundar sig på en delegation från de 
förtroendevalda, men en stor del av uppgifterna kan gå under beteckning ”löpande 
förvaltning”. Det innebär att det behöver inte fattas beslut med ett nytt materiellt innehåll 
utan det räcker med olika sorters åtgärder.  
 
I det här fallet när det gäller ärendeprocessen i kommunen är förvaltningschefen ansvarig 
för de ärenden som lämnar förvaltningen och ska tas upp i nämnden. Vi har noterat att 
några förvaltningschefer läser alla tjänsteutlåtanden som deras handläggare skriver medan 
andra inte gör det. Oavsett vilket är förvaltningschefen ansvarig för vad som står där och 
inte står där. Kort sagt för kvaliteten. Det finns i viss lagstiftning utpekat vilken funktion som 
ska fatta vilka beslut. Vår uppfattning är att förvaltningschefen ändå har ett ansvar för vad 
som sker på förvaltningen. 
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Bemötandet under intervjuerna har varit mycket gott, trevligt och konstruktivt. Alla är 
uppfyllda av sitt uppdrag och visar en mycket stor lojalitet mot Falköpings kommun. Ett fint 
utgångsläge att bygga vidare ifrån. 
 
 

 Alla handläggare ska kunna skriva i det digitala ärendesystemet Ciceron. Det 
innebär utbildning men också styrning från respektive förvaltningschef. Kommunen 
har investerat i ett system och eftersom kommunen också behöver komma vidare 
på digitaliseringsresan så är det rimligt att alla använder sig av ett redan befintligt 
system. Det innebär också att registrator i samarbete med 
förvaltningschef/motsvarande tilldelar handläggarna ärendena i systemet och att 
angivna delar i TU går direkt över till protokollet. Kommunledningsförvaltningen 
lägger fast vilka delar det ska vara. De handlingar som inte återges i protokollet 
återfinns under ärendets diarienummer och kan lätt sökas.  
 

 Kommunledningsförvaltningen behöver bli mer styrande och uttolkande om hur 
ärendeprocessens olika delar ska formas. Det förankras i kommunledningsgruppen 
där förvaltningscheferna får ta ansvar för att förändringar genomförs, personal 
utbildas m.m. 
 

 Det efterfrågas tydligare riktlinjer från kommunledningsförvaltningen i de 
administrativa processerna. Kommunledingsförvaltningen har utrymme och 
förtroende att ta på sig ledartröjan och bli tydlig i vad som gäller. 
 

 De rubriker som kommer att (från kommunledningsförvaltningen) fastställas i TU 
mallen får inte tas bort i ett TU utan ska kommenteras. Till exempel rörande 
ekonomi så är det ett besked till nämnden att kostnaden ryms inom ram i ett ärende 
- även om det är självklart för handläggaren. 
 

 Den mall som kommer att fastställas ska alla använda och de fasta rubriker som 
kan komma att finnas i den ska kommenteras. Det innebär bl a  
- en sammanfattning ska inleda ett TU 
- att de ekonomiska konsekvenserna alltid ska belysas eftersom en kommentar om 
att ”åtgärden finansieras inom ram” också är ett besked till de förtroendevalda. Om 
det inte finns någon kommentar kring ekonomiska konsekvenser eller behov så 
undrar läsaren över det. 
 

 Vi rekommenderar att rollerna som registrator, handläggare och nämndsekreterare 
tydligt definieras och att kunskapskrav formuleras. Utbildning för de olika grupperna 
som är anpassad efter deras roller rekommenderas efter att 
kommunledningsförvaltningen färdigställt hur rutinerna ska se ut. Olikheten fungerar 
men likheten säkrar en jämn och god kvalitet i kommunen. För en 
fullmäktigeledamot som inför fullmäktigesammanträdet får handlingar från flera 
nämnder ska tjänstutlåtandena ha samma uppbyggnad och en jämn kvalitet. I just 
fullmäktiges handlingar syns olikheterna tydligast. 
 

 Rollerna som registrator och nämndsekreterare bär ett stort ansvar och är av 
största vikt för att ärendeprocessen ska fungera. Det är ett noggrant arbete att 
bevaka tider, årligen återkommande ärenden i årshjulet, förbereda beredning med 
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ordförande och chefer, se till att kallelser med samtliga handlingar sänds ut i tid och 
sedan vara en stöttepelare vid själva sammanträdet med nämnden och till sist 
skriva protokollet och expediera utdragen. 

 
 Rollen som handläggare bärs ofta av olika chefer eller specialister på förvaltningen. 

Här behövs utbildning för att medvetandegöra vikten av ett kvalitativt TU som 
underlag för nämndens beslut. Bland de kvaliteter en god handläggare bör besitta 
är, förutom kunskap inom området, 
- skriva strukturerat, sakligt och opartiskt, göra en analys, dra slutsatser och föreslå 
ett eller flera förslag till beslut 
- skriva på ett korrekt men ändå lättläst språk. 
 

 Ärendeprocessen är framförallt till för de förtroendevalda. Det är deras 
arbetsprocess men den kan självklart inte fungera utan professionen. Ansvaret för 
att utveckla processens olika delar är förvaltningschefernas. De bidrar med en 
helhetssyn och förståelsen för att det inte enbart är en administrativ process utan en 
stor del av kommunens kommunikation går den vägen. Därför är det viktigt att tänka 
på vilka som är mottagare av protokoll och därmed beslut. 
 

 Protokollen färdigställs snabbt efter sammanträdena i alla nämnder vilket är mycket 
bra. Möjlighet finns till digital signering så det bör alla nämnder använda. Mindre av 
fria val och mer tydlighet att det omfattar alla. Kanalen är kommunledningsgruppen 
för vidare befordran ut i organisationen. 
 

 Ingen nämnd eller förvaltning använder sig av arbetssättet ”samberedning”. Med det 
menar vi möjligheten att bereda tillsammans sådana ärenden som berör mer än en 
nämnd. Visst förekommer nämndöverskridande samarbeten, men här menar vi att 
man faktiskt skriver ett gemensamt beslutsunderlag ända fram till förslag till beslut 
som naturligtvis kan och ska skilja sig åt. Det är ett sätt att få ett bra 
beslutsunderlag, ökad kunskap och fylla det ”mellanrum” som uppstår när varje 
nämnd bereder för sig. De politiska övervägandena kan sedan ske i respektive part 
och grupp. 

 
 Det har under intervjuernas gång kommit på tal att informationen nämnderna 

emellan behöver stärkas i större frågor som berör mer än en nämnd. Det här är en 
fråga som främst är de förtroendevaldas ansvar men påverkar förvaltningarna i 
deras arbete.  

 
 I flera sammanhang har frågan om otydlighet i ansvar och uppdrag kommit upp. Det 

handlar dels om förändringar som inte fullföljts men också om osäkerhet som vad 
som ligger på respektive nämnd. Detta gör att remisser och ärenden skickas i 
onödan. Här bör en bättre kommunikation förvaltningar emellan kunna avhjälpa en 
del brister. Den frågan har lyfts när det gäller hur uppdrag ges och ska 
återredovisas. En fråga för KS/KLF. Något som formellt ska tydliggöras i 
reglementen förstås men också i de beslut där uppdragen ges. 

 
 Ett bra sätt att få struktur på sammanträdena och vara säker på att allt hinns med är 

att tidsätta hur lång tid en föredragning får ta. Det ger tid till andra diskussioner. 
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 Synpunkter har kommit om stoppdatum för inlämning av olika rapporter/bokslut m m 
till ekonomiavdelningen. Går det att göra ett gemensamt sammanträdesschema 
som tar hänsyn till att nämnden vill ta del av rapporten innan den går till 
kommunstyrelsen. 

 
 Önskemål finns hos många förtroendevalda att få fler alternativ till beslut i TU i de 

ärenden där det är möjligt. 
 

 Det är viktigt att påminna om för vem förvaltningen skriver sina TU. För kommunens 
förtroendevalda, för revisorer, andra myndigheter, tjänstepersoner i andra 
förvaltningar och inte minst för allmänheten. Den oinvigde ska kunna läsa ut av ett 
TU vad det handlar om och också var man kan söka mer information eftersom allt 
inte lyfts till protokollet. 
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§ 2 Dnr 2019/00414 026 

Återrapportering av uppdraget att ta fram förslag på en 
ny ärendeberedningsprocess 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, § 124, att ge kommun-
direktören i uppdrag att ta fram förslag på en ny ärendeberedningsprocess. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2020. 
Kanslichef Linda Karelid informerar om hur arbetet fortlöper. Ett exempel 
på åtgärd på kommunledningsförvaltningen är införande av en kommun-
direktörsberedning som säkerställer att beslutsunderlag och ärenden är klara 
från förvaltningen innan de tas vidare i processen. En annan åtgärd är 
genomgång och uppdateringar av rutiner för tjänsteutlåtanden, översyn av 
mallar och ett arbete med att standardisera beredningsprocessen för alla 
nämnder. 

Underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 148/2020 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-18 
Kommunstyrelsen § 124/2020  
  

 

Paragrafen skickas till  
Linda Karelid, kanslichef            



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 
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 Kommunstyrelsen 

Lokal platssamverkan gällande utveckling av Ranten 
och stationsområdet ur trygghets-, säkerhets- och 
attraktivitetshänseende 

Information 
Falköpings Kommun tog initiativ till att genomföra en trygghetsanalys över 
Ranten och järnvägsområdet. Utredningen genomfördes i samverkan med 
Jernhusen och fastighetsägare och näringslivet i området. Utredningen 
redovisades under hösten 2020. Näringslivsenheten fick i uppdrag att ta 
frågan vidare och i partssamverkan ta fram en handlingsplan.  

Det finns nu ett framtaget underlag till ett tre årigt projekt, gällande lokal 
plats- samverkan. Nu kvarstår att nå samfinansiering kring projektbudgeten 
innan redovisning och beslutsprocess. 

Bilagor 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-03       
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 Kommunstyrelsen 

Delrapportering av uppdrag om fortsatta utredningar 
om placering av den nya högstadieskolan Platåskolan 

Information 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021, § 86 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda alternativa placeringar 
för Platåskolan inom Falköpings tätort. Uppdraget gav med bakgrund i att 
detaljplanen för den nya högstadieskolans antagandebeslut upphävdes av 
mark- och miljööverdomstolen. Utredningen görs som ett parallellt uppdrag 
till den pågående detaljplaneprocessen för Platåskolan vid det fd kalkbrottet.  
Lokaliseringsutredningen genomförs i stegvis med två urvalsprocesser för att 
slutligen komma fram till den mest optimala platsen för en ny högstadieskola 
i Falköpings tätort utifrån vissa parametrar. Arbetet med 
lokaliseringsutredningen ska delredovisas till kommunstyrelsen efter att det 
första urvalet genomförts. Delredovisningen genomförs på kommunstyrelsen 
den 15 september 2021. Det slutliga resultatet av utredningen kommer 
sammanställas i en rapport och redovisas i sin helhet för kommunstyrelsen. 
Det första urvalet har genomförts genom en GIS-analys där parametrar som 
fastighetstaxering, storlek på yta och närhet till stadskärnan och resecentrum 
varit avgörande faktorer. GIS-analysen resulterade i 51 möjliga placeringar. 
Dessa 51 områden har förvaltningsövergripande studerats översiktligt där 
aspekter som till exempel naturvärden, kulturvärden, närhet till gymnasiet, 
teknisk försörjning, markförhållanden, stadsutveckling och närmiljö ingått. 
Av dessa 51 områden föreslås 7 områden tas visare i lokaliseringsutredning 
och urvalsomgång två.  

Bilagor 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-09       
 
 

 
Amelie Sandström 
Kommunarkitekt 
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§ 86 Dnr 2021/00227  

Uppdrag om fortsatta utredningar om placering av den 
nya högstadieskolan Platåskolan 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

fortsätta detaljplanearbetet för del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna 
som uppkommit efter detaljplanens antagande och undersöka möjlig-
heterna för en fortsatt placering av Platåskolan på befintlig mark. 

2 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
alternativa placeringar för Platåskolan inom Falköpings tätort. Uppdraget 
ska delredovisas till kommunstyrelsen i september 2021 med ett över-
gripande förslag på alternativa placeringar utifrån de framtagna kriterierna 
och med en beskrivning av förutsättningarna för dessa.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2019, § 65, om att anta detalj-
planen för del av fastigheten Gamla stan 2:26 m.fl. Skola vid gamla kalk-
brottet. Denna överklagades sedan till Mark- och miljödomstolen som avslog 
överklagandena och biföll detaljplanen. Domen överklagades till Mark- och 
miljööverdomstolen som i sin dom upphävde detaljplanen med hänvisning 
till bristande utredning om förekomst av mindre vattensalamander.  

Ordförandes bedömning 
Utredning kring befintlig placering 
I domen från både Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööver-
domstolen konstateras det att kommunen har tagit fram en detaljplan som 
möjliggör byggnation av en skola på fastigheten och att de överklagade 
delarna avseende frågorna om anpassning till omgivningen, trafik, olägen-
heter, buller, parkeringsplatser och friyta avvisas.  
Det Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen för är med hänvisning 
till bristande utredning om förekomst av mindre vattensalamander, trots att 
dessa inte påträffats i de av kommunen genomförda utredningarna.  
Kommunen behöver därför utreda de förutsättningar som har uppkommit 
efter detaljplanens antagande i kommunfullmäktige och undersöka möjlig-
heterna för en fortsatt placering av Platåskolan på befintlig mark. Under 
utredningens gång behöver det säkerställas att hänsyn tas även till andra 
skyddsvärda arter som eventuellt kan kopplas till området.  

Huvudspåret är att genomföra en byggnation av Platåskolan på befintlig 
fastighet, men om en byggnation av skola inte är möjlig kommer utredningar 
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ske i ett senare skede där förutsättningarna för annan typ av byggnation på 
fastigheten klarläggs.  

Utredning kring alternativa placeringar 
Inför arbetet med befintlig placering gjordes en utredning för att ta fram den 
mest lämpliga placeringen inom Falköpings tätort.  
Det är av allra största vikt att en ny högstadieskola kan byggas så snabbt som 
möjligt. Därför behöver ytterligare alternativ till placering utredas och förut-
sättningarna för en byggnation där klargöras.  

För att få plats med en ny högstadieskola inklusive skolgård/friyta bör tomt-
storleken vara minst 20 000 kvadratmeter. 
Vidare ska följande kriterier beaktas i utredningen. 

 Naturvärden 

 Kulturvärden 

 Närhet till gymnasiet 

 Trafikförsörjning 

 Markförhållanden 

 Stadsutveckling 

 Närmiljö 
Placeringen av Platåskolan kan ske både på kommunägd och på privatägd 
mark, antingen var för sig eller som en kombination. 
Kommunstyrelsen ska i ett första skede få en delredovisning med ett över-
gripande förslag på alternativa placeringar utifrån de framtagna kriterierna 
och med en beskrivning av förutsättningarna för dessa. Efter denna redo-
visning har kommunstyrelsen möjlighet att välja ut ett par platser som kan 
utredas ytterligare.  

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag, 2021-05-17     

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör            
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§ 90 Dnr 2021/00126  

Information om granskning av kommunstyrelsens 
personuppgiftsincidenter för år 2020 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger den till 

handlingarna.       

Bakgrund 
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och 
ersatte personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar 
till ett starkare skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och 
friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Vidare syftar 
lagstiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna bestämma över 
sina personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste 
anpassa hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för 
dataskyddsförordningen. 
Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 
Integritetsskyddsmyndigheten men alla incidenter, oavsett om de anmäls till 
Integritetsskyddsmyndigheten eller inte, ska dokumenteras. Aktuell 
tillsynsfråga är hur många personuppgiftsincidenter som har identifierats hos 
respektive personuppgiftsansvarig i Falköpings kommun, för vilken 
dataskyddsombud är utsett. Vid granskningen ska också klargöras om de 
identifierade incidenterna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller 
endast dokumenterats internt. 

Syftet med granskningen är att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 
dataskyddsförordningen och Falköpings kommuns rutin för rapportering av 
personuppgiftsincident samt undersöka om fler eller färre personuppgifts-
incidenter har anmälts inom respektive verksamhet år 2020 jämfört med år 
2019. 
Tillsynen avser endast antalet personuppgiftsincidenter och berör inte vad 
som har inträffat, varför eller vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits med 
anledning av incidenten. 

Resultat 
Kommunstyrelsen har anmält tre personuppgiftsincidenter år 2020, varav en 
av dessa är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det är en 
minskning i antalet anmälda incidenter jämfört med år 2019 då totalt sju 
incidenter anmäldes, varav en till IMY. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen men 
vill också understryka vikten av utbildning inom förvaltningen för att öka 
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kunskapen och medvetenheten kring personuppgiftsincidenter och hur de ska 
hanteras i kommunen.   

Finansiering 
Ingen finansiering är aktuell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-08-03 
Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020 
Svarsformulär personuppgiftsincidenter  
Granskningsplan andrakvartalet 2021      
  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen          
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Granskning av kommunstyrelsens personuppgifts-
incidenter för år 2020 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen godkänner informationen och lägger den till 

handlingarna.        

Bakgrund 
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och 
ersatte personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar 
till ett starkare skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och 
friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Vidare syftar 
lagstiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna bestämma över 
sina personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste 
anpassa hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för 
dataskyddsförordningen. 
Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 
Integritetsskyddsmyndigheten men alla incidenter, oavsett om de anmäls till 
Integritetsskyddsmyndigheten eller inte, ska dokumenteras. Aktuell 
tillsynsfråga är hur många personuppgiftsincidenter som har identifierats hos 
respektive personuppgiftsansvarig i Falköpings kommun, för vilken 
dataskyddsombud är utsett. Vid granskningen ska också klargöras om de 
identifierade incidenterna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller 
endast dokumenterats internt. 

Syftet med granskningen är att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 
dataskyddsförordningen och Falköpings kommuns rutin för rapportering av 
personuppgiftsincident samt undersöka om fler eller färre personuppgifts-
incidenter har anmälts inom respektive verksamhet år 2020 jämfört med år 
2019. 
Tillsynen avser endast antalet personuppgiftsincidenter och berör inte vad 
som har inträffat, varför eller vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits med 
anledning av incidenten. 
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Resultat 
Kommunstyrelsen har anmält tre personuppgiftsincidenter år 2020, varav en 
av dessa är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det är en 
minskning i antalet anmälda incidenter jämfört med år 2019 då totalt sju 
incidenter anmäldes, varav en till IMY. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen men 
vill också understryka vikten av utbildning inom förvaltningen för att öka 
kunskapen och medvetenheten kring personuppgiftsincidenter och hur de ska 
hanteras i kommunen.   

Finansiering 
Ingen finansiering är aktuell. 
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 
Sammanfattningsvis kan konstateras att granskningen av identifierade 
personuppgiftsincidenter hos de personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun visar att fler 
incidenter har identifierats år 2020 jämfört med år 2019 samt att personuppgiftsincidenterna 
är fördelade över fler personuppgiftsansvariga år 2020. Det tyder på att kunskapen och 
medvetenheten kring personuppgiftsincidenter har ökat i kommunens verksamheter vilket är 
positivt. Dock är antalet identifierade personuppgiftsincidenter alltjämt relativt lågt med 
hänsyn till den mängd personuppgifter som behandlas av de personuppgiftsansvariga i 
kommunen. Det behövs utbildning riktad till samtliga anställda i kommunen kring 
personuppgiftsincidenter och hur incidenter ska hanteras i Falköpings kommun, vilket också 
är planerat för hösten 2021.  
 
Flera personuppgiftsansvariga i kommunen har inte identifierat någon personuppgiftsincident 
i sin verksamhet under varken år 2019 eller 2020. Om det beror på att det inte har inträffat 
någon incident är det bra men sannolikheten för att så är fallet är låg. Utöver att öka 
kunskapen om personuppgiftsincidenter och kommunens rutin för rapportering av 
personuppgiftsincidenter hos de anställda är det också viktigt att det byggs en kultur i 
kommunen där det ses som positivt att personuppgiftsincidenter uppmärksammas. På så sätt 
kan kommunens verksamheter lära sig av incidenterna och vidta åtgärder för att lindra 
konsekvenserna av den inträffade incidenten och förhindra att liknande incidenter inträffar 
igen. 
 
Av de personuppgiftsincidenter som har identifierats av de personuppgiftsansvariga är det få 
som har anmälts till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare 
Datainspektionen). Det finns därför anledning att uppmärksamma att tröskeln för att anmäla 
en incident till Integritetsskyddsmyndigheten är låg. Enligt lag ska en personuppgiftsincident 
anmälas till tillsynsmyndigheten om det inte är osannolikt att incidenten medför en risk för de 
registrerades rättigheter och friheter. 
  



 
 

 

Inledning 

Bakgrund 
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och ersatte 
personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar till ett starkare skydd för 
fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 
personuppgifter. Vidare syftar lagstiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna 
bestämma över sina personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste anpassa 
hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för dataskyddsförordningen.  
 
Syfte och tillsynsfrågor 
Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 
Integritetsskyddsmyndigheten men alla incidenter, oavsett om de anmäls till 
Integritetsskyddsmyndigheten eller inte, ska dokumenteras. Aktuell tillsynsfråga är hur många 
personuppgiftsincidenter som har identifierats hos respektive personuppgiftsansvarig i 
Falköpings kommun, för vilken dataskyddsombud är utsett. Vid granskningen ska också 
klargöras om de identifierade incidenterna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller 
endast dokumenterats internt. 

Syftet med granskningen är att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 
dataskyddsförordningen och Falköpings kommuns rutin för rapportering av 
personuppgiftsincident samt undersöka om fler eller färre personuppgiftsincidenter har 
anmälts inom respektive verksamhet år 2020 jämfört med år 2019. 
 
Avgränsningar 
Tillsynen avser endast antalet personuppgiftsincidenter och berör inte vad som har inträffat, 
varför eller vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits med anledning av incidenten.  
 
Metod 
Tillsynen har genomförts genom att dataskyddsombudet skriftligen har begärt information 
från samtliga berörda personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun om antal identifierade 
personuppgiftsincidenter under år 2020 samt om dessa incidenter har anmälts till 
Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenterats internt. 
 
Svar på ovan ställda frågor har inkommit från nästintill samtliga personuppgiftsansvariga.  
 
  



 
 

 

Dataskyddsförordningen 
Anmälan till tillsynsmyndigheten 
Enligt artikel 33 dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig anmäla en 
personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten om det inte är osannolikt att incidenten 
medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter.  

Personuppgiftsincidenter ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten utan dröjsmål, senast 
inom 72 timmar efter att ha fått vetskap om den. 

Av artikel 33 dataskyddsförordningen följer också att den personuppgiftsansvarige ska 
dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inbegripet omständigheterna kring 
personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. 
Dokumentationen ska göra det möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden 
av denna bestämmelse. 

Vad är en personuppgiftsincident? 
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som omfattar personuppgifter och som kan 
innebära risker för människors friheter och rättigheter.  

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan 
exempelvis vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, foton på personer, IP-nummer 
och registreringsnummer. Även ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter 
även om det inte nämns några namn i inspelningen. 

Risk för människors friheter och rättigheter kan exempelvis vara att personuppgiftsansvarig 
förlorar kontrollen över de registrerades uppgifter eller att rättigheterna inskränks, exempelvis 
genom identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning, finansiell förlust, brott mot 
sekretess eller tystnadsplikt.  

En incident är något som sker av misstag eller ett medvetet intrång. Att 
personuppgiftsansvarig exempelvis genomför ett planerat systemunderhåll i ett IT-system 
som innebär att systemet inte är tillgängligt under den tiden utgör inte en 
personuppgiftsincident.  

Nedan anges exempel på personuppgiftsincidenter. 

 En tjänstedator eller tjänstetelefon som innehåller personuppgifter stjäls eller 
tappas bort. 

 En obehörig person får tillgång till ett IT-system som innehåller personuppgifter. 
Det kan röra sig om ett dataintrång eller att behörighetsstyrningar har upphävts. 
Det räcker att en obehörig person skulle kunna få tillgång till personuppgifterna 
för att det ska vara fråga om en personuppgiftsincident. 

 Ett mail med personuppgifter skickas till fel mottagare. 



 
 

 

 Personuppgifter raderas på grund av olyckshändelse eller genom att en obehörig 
gör det (till exempel en hackare). 

 En anställd skriver av misstag eller avsiktligt in felaktiga personuppgifter i ett IT-
system.  

 Förlust av krypteringsnyckel till säkerhetskrypterad data. 
 Omfattande strömavbrott där personuppgifter inte är tillgängliga under en period 

eller förstörs för alltid. 
 Ett IT-system innehållande personuppgifter är inte tillgängligt på grund av 

exempelvis överbelastning eller angrepp från en hackare. 

Hur ska en incident hanteras enligt kommunens rutin? 
Den som upptäcker en personuppgiftsincident ska omgående rapportera incidenten genom att 
göra en anmälan i kommunens interna e-tjänst. Det framgår av kommunens rutin för 
rapportering av personuppgiftsincident som finns på Falnet.  

Berörd verksamhet gör en bedömning av personuppgiftsincidenten och om den ska anmälas 
till Integritetsskyddsmyndigheten. Om det bedöms att en anmälan till 
Integritetsskyddsmyndigheten inte behöver göras ska den personuppgiftsansvarige ändå 
dokumentera alla personuppgiftsincidenter internt.  

Uppdaterad rutin 
För att skapa bättre förutsättningar för kommunens verksamheter att hantera 
personuppgiftsincidenter kommer processen och rutinen för rapportering av 
personuppgiftsincidenter att justeras. Förutom att e-tjänsten för anmälan av 
personuppgiftsincidenter uppdateras för att göra anmälan enklare för samtliga anställda har ett 
kompletterande dokument för fördjupad utredning kring och dokumentation av 
personuppgiftsincidenter skapats. Informationen som framgår av anmälan och den fördjupade 
utredningen utgör bland annat underlag för beslut om den inträffade personuppgiftsincidenten 
ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenteras internt och om de 
som är berörda av incidenten ska informeras. Genom den uppdaterade rutinen och den 
kompletterande utredningen ges bättre förutsättningar att fatta ett välgrundat beslut och att 
dokumentationen sker på ett ändamålsenligt sätt. 
 
I den uppdaterade rutinen tydliggörs det också att nämnden i egenskap av 
personuppgiftsansvarig en gång om året ska erhålla sammanställd information om de 
personuppgiftsincidenter som inträffat i verksamheten under det gångna året samt vilka 
åtgärder som vidtagits för att förebygga att liknande personuppgiftsincidenter sker igen. Inom 
ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska även kommunstyrelsens ledamöter årligen ges 
möjlighet att ta del av denna information enligt den uppdaterade rutinen.  
 
Information till de registrerade 
Om en personuppgiftsincident bedöms innebära en hög risk för enskilda personers rättigheter 
och friheter ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål informera de registrerade 
som berörs om den inträffade personuppgiftsincidenten, artikel 34 dataskyddsförordningen. 



 
 

 

 
Syftet med att informera de registrerade är att de ska kunna agera utifrån informationen som 
de får. Exempelvis ska de registrerade informeras om en incident har medfört att de 
registrerades lösenord har kommit obehöriga tillhanda så att de kan byta lösenord.  
 
Integritetsskyddsmyndighetens rapport om anmälda personuppgiftsincidenter 
år 2020  
Av Integritetsskyddsmyndighetens rapport ”Anmälda personuppgiftsincidenter 2020” (IMY 
rapport 2021:3) framgår att det totalt inkom 4 588 anmälningar om personuppgiftsincidenter 
till Integritetsskyddsmyndigheten år 2020. I rapporten anges vidare att antalet anmälda 
personuppgiftsincidenter var något lägre år 2020 jämfört med 2019. Offentlig sektor står för 
den största andelen av anmälda incidenter, i synnerhet statliga myndigheter och domstolar 
samt hälso- och sjukvården. Av rapporten framgår vidare att den vanligaste incidenten år 
2020, liksom föregående år, är felskickade mail eller brev, som utgör 40 procent av 
incidenterna. Den vanligaste orsaken till de anmälda incidenterna är fortsatt den mänskliga 
faktorn, som uppges ha orsakat mer än hälften av de anmälda incidenterna år 2020.  

Integritetsskyddsmyndigheten skriver i rapporten att myndigheten bedömer att det i Sverige 
fortfarande finns ett stort mörkertal i form av anmälningspliktiga incidenter som inte anmäls. 
Bedömningen baseras bland annat på utvecklingen i andra EU-länder där 
anmälningsskyldigheten för personuppgiftsincidenter funnits längre. Under år 2020 har tre 
tillsynsärenden inletts baserat på anmälda personuppgiftsincidenter, vilket är något färre än 
föregående år. Totalt har myndigheten inlett tillsyn i åtta ärenden baserat på 
personuppgiftsincidenter, eller som rör verksamheters hantering av personuppgiftsincidenter. 

  



 
 

 

Iakttagelser och bedömning 
Resultatet av de efterfrågade uppgifterna om antalet identifierade personuppgiftsincidenter år 
2020 samt hur många av dessa incidenter som anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten av 
de personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun framgår av nedanstående tabell. Detta 
resultat kan jämföras med de uppgifter som framkom i kommunrevisionens rapport 
”Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen” daterad 27 maj 2020. Uppgifterna 
från kommunrevisionens rapport avseende år 2019 presenteras i tabellen inom parentestecken 
för de verksamheter som var angivna i rapporten.  

 Totalt antal identifierade 
personuppgiftsincidenter år 
2020. Inom parentestecknet 
framgår motsvarande uppgift 
för år 2019. 

Antal personuppgiftsincidenter 
som har anmälts till IMY år 
2020. Inom parentestecknet 
framgår motsvarande uppgift 
för år 2019. 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

6 (2) 0 (0) 

Byggnadsnämnden 1 (0) 0 (0) 

Hyresbostäder 
Falköping 

1 0 

Kommunrevisionen Uppgift saknas Uppgift saknas 

Kommunstyrelsen 3 (7) 1(1) 

Kompetens och 
arbetslivsnämnden 

0 (0) 0 (0) 

Kultur- och 
fritidsnämnden 

2 (0) 1 (0) 

Nämnden för 
Samhällsskydd 

0 (0) 0 (0) 

Socialnämnden 6 (2) 1 (0) 

Tekniska nämnden 4 (0) 0 (0) 

Valnämnden 0 0 

Överförmyndaren 0 0 

 
Det kan konstateras att det år 2020 har identifierats fler incidenter hos de 
personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun än år 2019, från elva till tjugotvå stycken vid 
en jämförelse mellan de verksamheter som är representerade i båda undersökningarna. Det 
totala antalet identifierade personuppgiftsincidenter i samtliga undersökta verksamheter för år 
2020 är dock tjugotre stycken. I detta resultat saknas dock uppgift från en 
personuppgiftsansvarig.  

Det är positivt att fler incidenter har uppmärksammats jämfört med föregående år, vilket tyder 
på en bättre kunskap och förståelse för incidenter än tidigare. Det har under tiden också 
tillkommit en e-tjänst för anmälan av personuppgiftsincidenter vilket kan ha underlättat 
hanteringen av incidenterna. Dock uppfattas antalet incidenter alltjämt som lågt i förhållande 
till det stora antalet personuppgiftsbehandlingar som sker i kommunens verksamheter. 



 
 

 

Utbildning behövs för att öka kunskapen och medvetenheten kring personuppgiftsincidenter 
och hur de ska hanteras i kommunen.  

Utbildning kring personuppgiftsincidenter för chefer på varje förvaltning/bolag är planerad till 
hösten 2021. Efter genomförd utbildning för chefer planeras ett utskick av ett kortare 
utbildningsmaterial till förvaltningarna/bolaget för utbildning av samtliga anställda, att 
genomföras förslagsvis i samband med arbetsplatsträffar. Genom dessa utbildningsinsatser 
kommer förhoppningsvis kunskapen om personuppgiftsincidenter och hur de ska hanteras att 
öka och därmed också antalet identifierade incidenter.  
 
Resultatet av granskningen kring personuppgiftsincidenter visar vidare att de identifierade 
incidenterna är fördelade över fler personuppgiftsansvariga år 2020 jämfört med år 2019 då 
de flesta incidenter var hänförliga till kommunstyrelsens verksamhet. Att incidenter har 
identifierats hos flertalet personuppgiftsansvariga är positivt eftersom det påvisar att det finns 
en fungerande rutin för incidenthantering i de flesta verksamheter. Alltjämt finns det dock 
verksamheter där det varken under år 2019 eller 2020 har identifierats någon 
personuppgiftsincident. Det kan framstå som positivt att det inte har identifierats någon 
incident eftersom det skulle kunna innebära att det inte har inträffat någon 
personuppgiftsincident. Sannolikheten för att det under två års tid inte har inträffat någon 
personuppgiftsincident bedöms dock som låg då det exempelvis räcker att ett mail 
innehållandes personuppgifter skickas till fel person för att det ska vara fråga om en 
personuppgiftsincident.  

Att personuppgiftsincidenter inte uppmärksammas kan utöver bristande kunskap handla om 
rädsla för att påvisa misstag. Det är därför viktigt att det skapas en kultur i kommunen där det 
ses som positivt att personuppgiftsincidenter uppmärksammas så att åtgärder kan vidtas för att 
omedelbart lindra konsekvenserna av den inträffade incidenten men också att åtgärder vidtas i 
ett längre perspektiv för att minska risken för att liknande incidenter inträffar igen.  
 
Det kan vidare konstateras att det är få av de identifierade personuppgiftsincidenterna som har 
anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten. Det bör framhållas att tröskeln för att anmäla en 
incident till Integritetsskyddsmyndigheten är låg. En personuppgiftsincident ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten om det inte är osannolikt att incidenten medför en risk för de 
registrerades rättigheter och friheter.   
 
Att få personuppgiftsincidenter anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten kan självklart bero 
på att det rör sig om incidenter av mindre allvarlig art som inte bedöms medföra risk för de 
registrerades rättigheter och friheter. En anledning till att de personuppgiftsansvariga tenderar 
att undvika att anmäla personuppgiftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten kan dock 
vara att det råder osäkerhet kring vad en anmälan till tillsynsmyndigheten kan leda till. Enligt 
samma resonemang som ovan är det viktigt att det i kommunen skapas en kultur där det ses 
som positivt att personuppgiftsincidenter uppmärksammas, hanteras och bedöms på ett 
korrekt sätt så att de personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen och vidtar 
adekvata åtgärder. Som framgår av informationen ovan är det också väldigt få anmälningar av 
personuppgiftsincidenter till Integritetskyddsmyndigheten som leder till tillsyn.  
 



 
 

 

Dataskyddsombudet kan vara till stöd i bedömningen om en personuppgiftsincident bör 
anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten. Dessutom innehåller den uppdaterade rutinen om 
rapportering av personuppgiftsincident vägledning kring hur personuppgiftsansvarig ska göra 
bedömningen om incidenten medför risk för de registrerades rättigheter och friheter. Det 
slutliga beslutet om en incident ska anmälas till tillsynsmyndigheten ligger alltid på 
personuppgiftsansvarig eller den som utsetts att fatta sådant beslut enligt 
delegationsordningen. 
 
Dataskyddsombudet vill i sammanhanget påminna om att alla personuppgiftsincidenter ska 
dokumenteras enligt dataskyddsförordningen, oavsett om de anmäls till 
Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenteras internt.   

 

2021-06-30 

Elinor Stenberg, dataskyddsombud 
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Svarsformulär personuppgiftsincidenter år 2020 
I enlighet med dataskyddsombudets granskningsplan för andra kvartalet 
2021 uppmanas respektive personuppgiftsansvarig att lämna uppgift om det 
totala antalet identifierade personuppgiftsincidenter och antalet 
personuppgiftsincidenter som anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten 
(IMY) under år 2020.  
 
Vänligen ange antalet för er verksamhet i tabellen nedan.  
 

 Totalt antal identifierade 
personuppgiftsincidenter år 
2020 (både incidenter som har 
anmälts till IMY och 
incidenter som endast har 
dokumenterats internt) 

Antal personuppgiftsincidenter 
som har anmälts till IMY år 
2020 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

  

Byggnadsnämnden   

Hyresbostäder 
Falköping 

  

Kommunrevisionen   

Kommunstyrelsen 3 1 

Kompetens och 
arbetslivsnämnden 

  

Kultur- och 
fritidsnämnden 

  

Nämnden för 
Samhällsskydd 

  

Socialnämnden   

Tekniska nämnden   
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Valnämnden   

Överförmyndaren   

 
Svaret skickas till dataskydd@falkoping.se senast den 31 maj 2021. 
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Granskningsplan för dataskyddsombudet andra 
kvartalet 2021 
Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att 
övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 
 
Följande område kommer att vara prioriterat granskningsområde för 
dataskyddsombudet under andra kvartalet 2021. Även områden som faller 
utanför denna granskningsplan kan komma att granskas av 
dataskyddsombudet om det finns skäl till det.  
 Personuppgiftsincidenter  
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker 
för människors friheter och rättigheter. En personuppgiftsincident har till 
exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har 
blivit förstörda, gått förlorade på annat sätt eller kommit i orätta händer.  

Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 
Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) men alla 
incidenter, oavsett om de anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten eller inte, 
ska dokumenteras, artikel 33 dataskyddsförordningen.  Granskning 
Dataskyddsombudet kommer under andra kvartalet 2021 att granska 
förekomsten av identifierade personuppgiftsincidenter i samtliga de 
verksamheter där dataskyddsombud är utsett. Dataskyddsombudet kommer 
att begära in uppgift om antal inträffade personuppgiftsincidenter under år 
2020 i respektive verksamhet samt om dessa incidenter har anmälts till 
Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenterats internt. 
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Syftet med granskningen att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 
dataskyddsförordningen och Falköpings kommuns rutin kring rapportering 
av personuppgiftsincident samt undersöka om fler eller färre 
personuppgiftsincidenter har anmälts inom respektive verksamhet jämfört 
med tidigare år. 
 Rapport 
Resultatet av granskningen kommer att redovisas av dataskyddsombudet i en 
gemensam rapport för berörda verksamheter. Rapporten kommer att 
kommuniceras till respektive personuppgiftsansvarig och i förekommande 
fall förvaltningschef/VD. 
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§ 92 Dnr 2021/00317  

Information om arbetet med utvecklingen av 
stadskärnan i Falköping 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen och lägger den till 

handlingarna.       

Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att starta 
projektet ”Utveckling av stadskärnan” 2019-02-06 § 25. I samband med 
uppdragsbeslutet tillsattes även en politisk styrgrupp. Projektet har fortlöpt 
sedan februari 2019 och Falköpings kommun har, tillsammans med Svenska 
kyrkan Falköping, under våren 2021 arrangerat en nationell arkitekttävling 
för att få fram programskisser för utvecklingen av stadskärnan. Totalt var det 
28 arkitektfirmor som anmält sitt intresse för att delta i tävlingen, varav fyra 
team valdes ut att delta. De utvalda teamen fick ett tävlingsprogram, 
framtaget av Falköpings kommun, att förhålla sig till vid framtagandet av 
respektive programskiss. Arbetet med programskisserna har skett under 
strikt sekretess. 
Huvudsyftet med tävlingen var att ta fram programskisser för fyra delar av 
stadskärnan: Stora torget, Kyrkparken, Kopplingen mellan Stora torget och 
Kyrkparken samt Tre entréplatser. Skisserna skulle på ett inspirerande sätt 
visa ett arkitektoniskt helhetsgrepp på platserna. Stadskärnans historiska 
drag skulle stärkas och landa i en nutida och karaktärsfull utformning. 
Rummens utformning skulle syfta till att ge människor anledning att vistas 
där samt ge besöksanledningar till stadskärnan.  
En enig jury beslutade om det vinnande bidraget, vilket presenterades den 17 
juni 2021 på ett livesänt event. Det vinnande bidraget var ”Extra lagrad” som 
upprättats av Sydväst arkitektur och landskap AB. 
Tekniska nämnden i Falköpings kommun kommer att upprätta ett avtal med 
Sydväst arkitektur och landskap AB för omarbetning, gestaltning och 
projektering av det vinnande tävlingsbidraget. Budget för projektet kommer 
ingå i flerårsplanen som beslutas av kommunfullmäktige under hösten 2021.  

Bilagor 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-09 
Vinnande tävlingsbidrag, 2021-07-17 
Tävlingsprogram, 2021-02-08      
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Kommunstyrelsen   
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 Kommunstyrelsen 

Information om arbetet med utvecklingen av 
stadskärnan i Falköping 

Information 
Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att starta 
projektet ”Utveckling av stadskärnan” 2019-02-06 § 25. I samband med 
uppdragsbeslutet tillsattes även en politisk styrgrupp. Projektet har fortlöpt 
sedan februari 2019 och Falköpings kommun har, tillsammans med Svenska 
kyrkan Falköping, under våren 2021 arrangerat en nationell arkitekttävling 
för att få fram programskisser för utvecklingen av stadskärnan. Totalt var det 
28 arkitektfirmor som anmält sitt intresse för att delta i tävlingen, varav fyra 
team valdes ut att delta. De utvalda teamen fick ett tävlingsprogram, 
framtaget av Falköpings kommun, att förhålla sig till vid framtagandet av 
respektive programskiss. Arbetet med programskisserna har skett under 
strikt sekretess. 
Huvudsyftet med tävlingen var att ta fram programskisser för fyra delar av 
stadskärnan: Stora torget, Kyrkparken, Kopplingen mellan Stora torget och 
Kyrkparken samt Tre entréplatser. Skisserna skulle på ett inspirerande sätt 
visa ett arkitektoniskt helhetsgrepp på platserna. Stadskärnans historiska 
drag skulle stärkas och landa i en nutida och karaktärsfull utformning. 
Rummens utformning skulle syfta till att ge människor anledning att vistas 
där samt ge besöksanledningar till stadskärnan.  

En enig jury beslutade om det vinnande bidraget, vilket presenterades den 17 
juni 2021 på ett livesänt event. Det vinnande bidraget var ”Extra lagrad” som 
upprättats av Sydväst arkitektur och landskap AB. 

Tekniska nämnden i Falköpings kommun kommer att upprätta ett avtal med 
Sydväst arkitektur och landskap AB för omarbetning, gestaltning och 
projektering av det vinnande tävlingsbidraget. Budget för projektet kommer 
ingå i flerårsplanen som beslutas av kommunfullmäktige under hösten 2021.  

Bilagor 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-09 
Vinnande tävlingsbidrag, 2021-07-17 
Tävlingsprogram, 2021-02-08      
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BAKGRUND

Falköping växer och utvecklas. Att få till stånd en 
stadsutveckling är viktigt, både för att stärka kom-
munen som helhet och för att stärka dess olika delar. 
Utvecklingen bör handla om att stärka olika funk-
tioner i staden och kopplingen mellan dessa, såväl 
som kopplingen mellan staden och den omgivande 
landsbygden. 

Denna tävling fokuserar på utveckling av stadskär-
nan, men har ett helhetsperspektiv såtillvida att 
tävlingsbidragen ska beakta hur stadens delar och 
funktioner kan komplettera varandra bättre i framti-
den. 

I enlighet med kommunens vision om hållbar utveck-
ling står förtätning högt på dagordningen. Detta har 
visat sig genom att Falköping de senaste åren lyckats 
få till stånd nya företagsetableringar i stadskärnan 
och även bostadsbyggnation i de mest centrumnära 
kvarteren. Inom några år kommer stadskärnan att ha 
ca 1 000 ytterligare invånare. I denna kontext vänds 
därför blickarna mot de offentliga rummen i stads-
kärnan och till frågan hur dessa rum ska kunna möta 
framtiden.

Kommunen tog ett första steg för att utveckla 
stadskärnan redan för ett antal år sedan. En större 
ombyggnad av Köttorget samt delar av Landbogatan 
stod klar 2017. Projekttävlingen är en inledning till 
arbetet med att förstärka och förbättra resterande 
delar av stadskärnan.

ARRANGÖR

PREKVALIFICERING 

SYFTE MED TÄVLINGEN

Falköpings kommun (nedan kommunen alternativt Falköping) anordnar tillsammans med Svenska 
kyrkan Falköping (nedan Svenska kyrkan) en inbjuden projekttävling avseende gestaltning av delar 
av Falköpings stadskärna. Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter. Kommunen 
är värd för projekttävlingen och tillika upphandlande myndighet. 

Kommunens avsikt är att efter genomförd tävling teckna avtal om fortsatt projektering med tävlingens vinnare, 
på sätt som anges närmare i detta program.  Även Svenska kyrkan avser att teckna (separat) avtal med vinnaren 
om fortsatt projektering, avseende Svenska kyrkans mark. 

Arrangörerna har beslutat att bjuda in fyra intressen-
ter att delta i tävlingen.  

Tävlingens primära syfte är att ta fram programskis-
ser för fyra delar av stadskärnan: 
• Stora torget 
• Kyrkparken 
• Kopplingen mellan Stora torget och Kyrkparken
• Tre entréplatser 

Skisserna ska på ett inspirerande sätt visa ett arki-
tektoniskt helhetsgrepp på platserna. Stadskärnans 
historiska drag ska stärkas och landa i en nutida och 
karaktärsfull utformning. Rummens utformning ska 
syfta till att ge människor anledning att vistas där 
samt ge besöksanledningar till stadskärnan. 

Det grundläggande angreppssättet som ligger bakom 
programskisserna ska visas i en inledande analys.

Tävlingen syftar även till att, utan föregående annon-
sering, möjliggöra upphandling av tjänster för det 
fortsatta projekteringsuppdraget. 
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Förnyelsen av Falköpings stadskärna ska relatera till 
kommunens övergripande vision.

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara 
samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även 
för kommande generationer. Det Goda Livet bygger 
på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. 

-
det och trivseln för invånarna i Falköpings kommun. 
För att uppnå visionen om Det Goda livet har kom-
munen fyra mål: 

1. Ett socialt hållbart Falköping
2. Ett attraktivare Falköping
3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som 

utvecklas
4. Kvalitén inom verksamheten ska öka

För att sammankoppla projektet till den kommunö-
vergripande visionen har sex stycken värdeord/
begrepp tagits fram för projektet som ska genomsyra 
arbetet med stadskärnan.

ETT CENTRUM DÄR ALLA VILL VARA 
Alla ska vilja vistas i stadskärnan och alla ska känna 
sig inkluderade oavsett ålder, kön eller bakgrund. 
Stadskärnan ska vara tillgänglig för alla och utfor-
mas med hänsyn till olika slags funktionsvariationer. 
Stadskärnan ska vara attraktiv såväl till estetik som 
till innehåll.

RUMMET FÖR HANDEL OCH MÖTEN
Stadskärnan ska vara välkomnande för såväl med-
borgare som näringsliv och besökare. Den ska 

på. Samtidigt ska stadskärnans historiska mötesplats 
för handel genomsyra utformningen och kunna knyta 
ihop den historiska och den framtida handelsplatsen. 

möjligheter för både små och stora arrangemang och 
även kunna ändra karaktär både över årstider och 
över längre tid för att kunna möta framtiden på ett 
hållbart sätt.

STADENS VARDAGSRUM
Stadskärnan ska upplevas som en trygg, inspireran-
de, inkluderande och inbjudande plats. Invånarna ska 
uppleva att detta är deras plats i staden; stadskärnan 
ska helt enkelt upplevas som stadens vardagsrum. 
Området ska genomsyras av trygghet, med en es-
tetisk tilltalande belysning som är både inbjudande 
och funktionell. I stadskärnan ska gående prioriteras, 
för att skapa trygghet och samtidigt ge utrymme för 
andra funktioner och aktiviteter. 

VISION

FÖRSTÄRKNING AV STADEN OCH LANDET
Staden och dess omgivande landsbygd lever i 
symbios med varandra. Landsbygden behöver en 
stark stadskärna som återspeglar kopplingen mellan 
staden och landsbygden och stadskärnan behöver 
en stark omgivande landsbygd för att kunna fortsätta 
utvecklas. Genom att förstärka stadskärnan stärks 
också landsbygden. Stadskärnan ska upplevas som 
tillgänglig och med närhet för alla, oavsett hur du tar 
dig dit.

FALKÖPINGS IDENTITET

kulturmiljö kring Stora torget och stärka stadskär-
nans kulturhistoriska avtryck i platsernas utformning. 
Gestaltningen och funktionerna i stadskärnan ska 
koppla samman de värden som är unika för Falkö-
ping samt lyfta fram Falköpings kommuns identitet 

-
me såväl för de småskaliga och unika butikerna som 
för en modern centrumutveckling.

SAMVERKAN & DELAKTIGHET
Stadskärnan ska vara inbjudande och inkluderande 
i sin gestaltning för att nå ett socialt hållbart Falkö-
ping. Samverkan inom projektet ska ske mellan de 
kommunala förvaltningarna, nämnderna och andra 
externa aktörer för att öka kvaliteten. Projektet ska 
även engagera och entusiasmera medborgare och 
aktörer som i slutändan är de som kommer nyttja de 
offentliga platserna i stadskärnan – nu och i framti-
den. 

Tävlingens mål är att få en gestaltning som uppfyller 
följande krav: 
• Stadskärnan ska vara hållbar över tid ur både 

ekologiskt-, ekonomiskt- och socialt perspektiv
• Stadskärnan ska vara tillgänglig
• Stadskärnan ska vara estetiskt tilltalande
• Stadskärnan ska knyta samman de kulturhisto-

riska och karaktäristiska värdena med nutid och 
framtid

• Stadskärnan ska ha en utformning som är  

och stora arrangemang och evenemang
• Stadskärnan ska ha tydliga entréer så att det är 

enkelt att hitta och att läsa av stadsrummet
• Stadskärnan ska innehålla mötesplatser och 

aktiviteter för alla åldrar 
• Stadskärnans utformning och funktioner ska 

kunna ändra karaktär beroende på årstid
• Kyrkparken ska upplevas som en del av  

stadskärnan
• Kopplingen mellan kyrkparken och Stora torget 

ska stärkas

MÅL
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Tävlingsuppgiften består av två delar där det först 
handlar om att göra en övergripande analys för täv-
lingsområdet. Analysen ska omfatta rörelse- och tra-

för stadskärnan, vilka entréplatser som är viktigast 
att förstärka, vilka de tydligaste identitetsskapande 
elementen är i stadskärnan och hur den historiska 
anknytningen kan förstärkas samtidigt som stadskär-
nan förnyas. 

Analysen ska leda fram till den andra delen som är 
att ta fram programskisser för fyra olika områden i 
stadskärnan. De fyra områdena är Stora torget, Kyrk-
parken, kopplingen mellan Stora torget och Kyrkpar-
ken samt tre entréplatser. Programskisserna ska vara 
tydligt kopplade till den föregående analysen och det 

-
liga delar av tävlingsförslaget. Skisserna ska på ett 
inspirerande sätt visa ett arkitektoniskt helhetsgrepp 
på platserna. Det arkitektoniska greppet ska vara 
kopplat till den föregående analysen av stadsrummet 
och dess miljöer. 

TÄVLINGSUPPGIFTEN 

Programskissen för Stora torget avser att visa hur 
strukturen på Stora torget skulle kunna förbättras och 

ska framgå vilka ytor av torget som är bäst lämpade 
för olika funktioner, såsom torghandel, tillfälliga eve-
nemang, uteserveringar, häng- och sittytor, konstnär-
lig utsmyckning och andra kulturinslag, med mera. 

för gående och cyklister är tänkt att fungera samt en 
övergripande gestaltningsidé om hur detta skulle 

entréer längs Stora torget kan tillgänglighetsanpas-

ingrepp i markbeläggning förespråkas ska det tydligt 
framgå av skissen vilka mervärden som i så fall ska-
pas gällande exempelvis tillgänglighet, grönstruktur 
eller andra funktioner och installationer.

ANALYSEN
• Om och i så fall var platser/gator ska ha träd-

grönska och annan grönska med goda plante-
ringsförhållanden.

• I vilka delar av stadskärnan som grönskan bör 
placeras. 

• 
• Ytor för permanenta och tillfälliga konstinstalla-

tioner.
• Placering av cykelstråk genom stadskärnan.
• Placering av icke-kommersiella, trevliga och 

inbjudande mötesplatser.
• De kulturella inslagen ska tydliggöras och lyftas 

fram.

STORA TORGET
• 

idag används till bilparkering och körfält ska 
omgestaltas. 

• Ingrepp i markbeläggningen gör endast i undan-
tagsfall, om det bidrar till mervärden på platsen.

• Torgplatserna ska vara 3 m gånger 4 m med 4 m 
breda gångar.

• Torghandeln ska vara sammanhållen, modern, 
fräsch och kunna fungera året runt.

• -
gen.

• Yta för väderoberoende torghandel på Stora 
torget.

• Visa lösningar för Storgatans disposition utmed 
Stora torget då den ingår i den kommersiella 
loopen och ska ha plats för gång och cykel, ute-
serveringar och tillgänglighetsanpassade entréer. 
Storgatans sträckning utmed Stora torget ska 
integreras med torgytan.

• Malta-Johanna ska vara kvar på Stora torget. 
Skulpturen ska lyftas fram med exempelvis belys-
ning och utsmyckning.

• Stadskärnans uterum ska möjliggöra för evene-
mang och uteserveringar.

• Yta för häng och möten för alla åldrar.
• Lämpligt utrymme för placering av en tillfällig 

evenemangsscen.
• Flexibla lösningar för uttag av VA och el.
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KYRKPARKEN
• Delar av muren runt kyrkparken kan tas bort.
• En offentlig toalett behöver tillkomma i stads-

förrådsbyggnad som är tänkt att användas som 
beredningskök till caféverksamhet. Observera att 
utformning av byggnad inte ingår i tävlingsupp-
giften.

• Möjlighet till tillfälliga konstinstallationer i Kyrk-
parken.

• Kyrkparken och kyrkans hus ska ingå som kul-
turella element i kulturklustret och som delar av 
kulturloopen.

• Parkeringarna till kyrkan behöver omfatta 20 
parkeringsplatser men kan placeras på annan 
plats än idag.

• Samlingsplats för gudstjänster, musikevene-
mang och café

• Inslag av vatten.  
• I Kyrkparken eller dess anslutning ska en lekplats 

inrymmas.

KOPPLINGEN MELLAN STORA TORGET OCH 
KYRKPARKEN
• Antalet parkeringsplatser ska inte minskas men 

placeringen av parkeringsplatserna, särskilt vid 
Köttorgets västra sida mot Kyrkparken, bör ses 
över för att skapa en bättre rumslig koppling 
mellan Kyrkparken, Köttorget och Stora torget.

• Stenbeläggningar på Stora torget och betongbe-
läggningar på Köttorget ska behållas men mindre 
ingrepp får göras i undantagsfall, om så erford-
ras för att möjliggöra mervärden.

ENTRÉPLATSER
• Ska tydliggöra för besökare att de kommit till 

centrum.
• Ska utgöra portar till stadskärnan men även 

utgöra hörnen i den kommersiella loopen.
• En av de tre entréplatserna är möjlig att justera, 

baserat på resultatet av analysen.
• Ska utgöra tydliga startpunkter för den kommer-

siella loopen.
• 

Programskissen för Kyrkparken avser att visa hur 
parkområdet kan struktureras och formas till en 
tydligare parkmiljö. Kyrkparken ska kunna nyttjas 
av Svenska kyrkan för olika slags evenemang och 
aktiviteter såväl som att den ska bjuda in till vistelse, 

Programskissen ska visa hur strukturen i Kyrkparken 
kan förbättras och förtydligas samt hur dess kopp-
ling både till Kyrkans hus och till Stora torget kan 
tydliggöras. Programskissen ska redovisa vilka ytor i 
parken som kan användas för olika ändamål såsom 
lekplats, tillfälliga konstinstallationer, gudstjänster 
och andra arrangemang respektive café. 

Programskissen för kopplingen mellan Stora torget 
och Kyrkparken avser att visa hur denna historiska 
koppling mellan handelns mittpunkt och kyrkan ska 
kunna förtydligas och förstärkas. Programskissen ska 
visa hur stråkets struktur skulle kunna förbättras och 
förtydligas, vilka ytor som skulle kunna användas för 
vad. 

Programskissen för entréplatserna ska baseras på 
den övergripande analysen där det ges möjlighet att 
justera en av de föreslagna entréplatserna. För detta 
krävs motivering och ställningstaganden i analysde-
len. Tävlingen ger inte utrymme för ändringar i bot-
tenvåningar eller andra liknande aspekter som direkt 
berör byggnaderna, men skisserna ska visa hur möj-
liga aktiviteter i bottenvåningarna kan samspela med 
omgivande entréplats. Det ska framgå hur de olika 
entréplatsernas gestaltning kan kopplas samman för 
att skapa en helhet, ge tydlighet i gaturummet och 
förstärka platsen som port till centrum. Entréplatser-
na är tänkta att fungera vägledande för att visa var de 
mest centrala delarna av Falköping startar.
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Tävlingsområdet har en yttre avgränsning inom 
vilken den övergripande analysen ska göras. Områ-
det omfattar såväl gatumark, kvartersmark och torg 
som kyrkoområde och avgränsas av Trädgårdsgatan 
i norr, Nygatan i söder, Prästgårdsgatan i väster och 
Östertullsgatan i öster. Hela detta yttre tävlingsområ-
de, totalt ca 10 hektar stort, omfattas av riksintresse 
för kulturmiljö samt är ett fast fornlämningsområde, 
ett så kallat stadslager. Falköpings historia går långt 

-
kärnan än idag. 

Bilden visar det yttre tävlingsområdet. Flygfotot är taget 
från öster.

Orienteringskarta

Efter att den övergripande analysen är gjord ska den 
konkretiseras i programskisser för fyra olika områden 
inom stadskärnan. 

TÄVLINGSOMRÅDET

Stora torget har en medeltida, oregelbunden och 
långsträckt form. Ytan uppgår till drygt 4 500 kvm. 
Den södra långsidan har en knäckt form vilken åter-
speglas i husfasaderna som är placerade i fastighets-

restauranger som under sommaren nyttjar torgytan 

en fontän med ett högt stenfundament på vilket sta-
tyn ”Malta-Johanna” sitter i ett snäckskal och blickar 
ut över torget. Bebyggelsen kring torget är uppförd 
i en relativt låg skala om 2-3 våningar. Byggnaderna 
utmed långsidorna är uppförda mellan 1870-tal och 
1920–30-tal medan byggnaderna längs kortsidorna är 
yngre, uppförda runt 1960-talet. Den yngre bebyggel-
sen är uppförd i tegel till skillnad från träfasaderna ut-
med södra sidan och de i huvudsak putsade fasader-
na utmed den norra. Torget är i huvudsak belagt med 
smågatsten men med betongplattor för gångstråken 
utmed fasaderna runt om torget. I dagsläget är det 
möjligt att köra bil samt parkera utmed Stora torgets 

-
lertid att stängas av i samband med genomförandet 
av projektet. Ytan som idag används till bilparkering 
och körfält ska således omgestaltas och användas till 
annat. Stora torget utgör en central del i stadens kul-
turmiljö med dess delvis medeltida stadsplan kring 
torget och kyrkan. 

Bilden visar avgränsningen av Stora torget och av 
kyrkparken, båda markerat i rött. Flygfotot är taget från 
öster.
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Kyrkparken är idag till stora delar omgärdad av 
en kalkstensmur som uppfördes under mitten av 

i sten där stadens gatustruktur möter kyrkoparkens 
gångar. Sankt Olofs kyrka är en av de äldsta kyrkorna 
på Falbygden och platsen för kyrkan pekades ut redan 
under missionstiden på 1000-talet. Kyrkans äldsta 
delar, i bruten kalksten, är uppförda under 1100-talet. 
Kyrkan ligger i nära anslutning till Stora torget, vilket 
den gjorde redan när den uppfördes eftersom även 
Stora torgets placering härstammar från medeltiden. 
Kyrkparken präglas av stora grönytor med uppvux-
na stora träd och gångar belagda med smågatsten. 
En förskola som ägs och drivs av Svenska kyrkan är 
belägen intill parken, och delar av förskolans gård 
ligger i parken. Mellan Kyrkparken och Storgatan 
på, fastigheten Klockaren 2, ligger Kyrkans hus, en 
byggnad som omfattas av höga kulturvärden och är 
skyddad med q-bestämmelse i detaljplanen. Gården 
till Kyrkans hus vetter direkt mot Kyrkparken och 
tanken är att dessa två fastigheter ska få en tydligare 
samhörighet. Kyrkparken och Kyrkans hus avgränsas 
idag av en kalkstensmur. Området kring kyrkan in-
klusive Kyrkparken, kyrkparkeringen, Kyrkans hus och 
förskoletomten omfattar cirka 13 000 kvadratmeter 
och ägs av Svenska kyrkan.
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Kopplingen mellan Stora torget och kyrkparken 
utgörs av en sträcka uppgående till ca 120 meter, lite 
beroende på stråkets dragning. Sträckningen har i 
dagsläget olika uttryck och saknar en sammanhållen 
utformning. Från Kyrkparken sett börjar stråket vid 
stigluckan och löper ner längs Kyrkogatan, en granit-
stensbeklädd gågata som kantas av klippta häckar på 
båda sidor. Kyrkogatan tar slut vid mötet med Land-
bogatan som bryter av mellan Kyrkogatan och Köt-

som löper utmed en tegelfasad som saknar fönster 
och entréer i bottenvåning. Gångstråket fortsätter in i 
ett prång där Stora torget öppnar upp sig. Koppling-
en mellan Stora torget och Kyrkparken saknar delvis 
siktlinjer och dess sträckning är i dagsläget relativt 
osynlig i gaturummet. Kyrkogatan har en gatubredd 
på ca 5 meter. Gångstråket utmed Köttorget är   4 - 12 
meter brett; det bredaste stället är vid Landbogatan 
och det smalaste vid prånget precis innan Stora 
torget. Stråket utmed Köttorget belades år 2017 med 
gula betongplattor. 

Bilden visar kopplingen mellan Stora torget och kyrkpar-
ken med en schematisk grön pil. Flygfotot är taget från 
öster.
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Med entréplatser avses de punkter där den mer kom-
mersiella delen av centrum startar. Entréplatserna 
ska göra det tydligt för besökare att de nu har kommit 
fram till de mest centrala delarna av stadskärnan och 

att fortsätta in i centrum. Entréplatserna ska utgöra 
portar till stadskärnan men även utgöra hörnen i den 
kommersiella loopen (se bilaga Handelsutredning). 

dessa för de tävlande. De tre föreslagna entréplatser-
na är Storgatan/Sankt Olofsgatan (möjlig att justera 
baserat på analysen), Storgatan/Östertullsgatan samt 
Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan. Samtliga föreslagna 
entréplatser består av gatukorsningar och omfattar ca 
500 kvadratmeter vardera.

• Storgatan/Sankt Olofsgatan:
som ska passera genom stadskärnan kommer 
– eftersom Dotorpsgatan ska stängas av för 

som förbinder stationsområdet (Ranten) med 
stadskärnan; i fonden ligger Sankt Olofs kyrka. 

-
fartsområde när den svänger in på Storgatan. Ba-

för de tävlande att justera placeringen av denna 
entrépunkt till korsningen Trädgårdsgatan/Sankt 
Olofsgatan. 

• Storgatan/Östertullsgatan: Detta är porten från 
öster in mot stadskärnan. Platsen ligger i anslut-
ning till en stor parkeringsplats, Hästbacken. 

lotsa gående mot Storgatan ner till entréplatsen. 
Östertullsgatan är idag avstängd för genom-

Storgatan kommer att stängas av. I anslutning 
till entréplatsen slutar även ett gångstråk kantat 
av alléträd som löper parallellt med Hästbacken. 
Nordost om Hästbacken planerar kommunen 
att uppföra en ny högstadieskola för ca 1100 
elever och ca 200 lärare. Detta kommer troligtvis 

via denna entréplats till centrum. 
• Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan: En korsning med 

entrén till stadskärnan. Idag är det möjligt att 
med bil angöra Stora torget via denna korsning 
men Dotorpsgatan kommer stängas av för biltra-

 

Bilden visar de tre föreslagna entréplatserna, upplysta i 
gult. Flygfotot är taget från öster.
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GÄLLANDE DETALJPLANER
-

lag och detaljplaner att förhålla sig till. Tävlingsförsla-
gen ska kunna förverkligas inom ramen för gällande 
detaljplaner. Stora torget och Köttorget respektive 
området kring Sankt Olofs kyrka samt Kyrkans hus 
omfattas av tre olika detaljplaner. Kyrkogatan och 
ytan söder om Kyrkogatan omfattas av ytterligare en 
detaljplan där det framgår att Kyrkogatan är allmän 
plats – gata men parkeringarna söder om kyrkogatan 
omfattas av en byggrätt för kontor i två våningar. De 
tre entréplatserna omfattas av lika många detaljpla-

helhet som bilaga till tävlingsprogrammet.

Stora torget är i gällande detaljplan allmän plats 
– gata eller torg. Köttorget är i gällande detaljplan 
också allmän plats, men med park eller plantering i 
mitten av torgytan och gata eller torg längs torgets 
kanter. Gränsen mellan torgyta och park är dock 
enbart en illustration och ska inte tolkas som exakta 
avgränsningar i detta fall. 

Kyrkan och Kyrkparken omfattas av en stadsplan från 
1942, samma plan gäller för kyrkans förskola. Stads-
planen gör gällande att området för kyrkan omfattas 
av A – mark för allmänna eller allmännyttiga ändamål 
medan Kyrkparken omfattas av mark som inte får 
bebyggas (prickad mark). Kyrkans hus omfattas av 
en detaljplan från 2015 där det ställs krav på utform-
ning med hänsyn till kulturmiljön. Användningen för 
Kyrkans hus i gällande detaljplan omfattar BCH – 
bostäder och centrumverksamhet, handel på en-
tréplan, försäljning inom centrumverksamhet endast 
tillåten på entréplan och bostäder får inte anordnas 
på entréplan. 

För de tre entréplatserna gäller lika många detaljpla-
ner. Samtliga entréplatser omfattas av allmänplats 

norrut gäller samma detaljplan för båda platserna. 

Bild över detaljplanemosaiken i området. Endast berörda 

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖ
Hela Falbygden utgör en samlad kulturmiljö som är 
av riksintresse för kulturmiljövården. Området upp-
visar en lång kontinuitet av bebyggelse och markan-
vändning med forntida gravar, gravfält, bybildningar 
med medeltida kyrkor och ett stort inslag av ett ålder-
domligt kulturlandskap. Det stora antalet gånggrifter 
är unikt för landskapet och har i hög grad kommit att 
prägla den arkeologiska synen på området. Eftersom 
så stora delar av kommunen omfattas av riksintresset 
för kulturmiljö har en särskild utredning av riksin-
tresseområdena genomförts av WSP under år 2016. 
Utredningen omfattar redogörelser och ställningsta-
ganden för de olika delområdena inom riksintresset 
samt för samtliga stadsdelar i Falköpings tätort. 
Utgångspunkten för utredningen har varit att göra ett 
kommunalt ställningstagande för kommunens kultur-
miljöer både gällande bevarande och utvecklingspo-
tential. (Se bilagor Kulturmiljöutredning PM Tätorten 
och Kulturmiljöutredning Gamla stan). Tävlingsför-
slagen ska förhålla sig till kulturmiljöutredningen.

KULTURMILJÖ  
Hela tävlingsområdet är beläget inom stadsdelen 
Gamla stan. Stadsdelen är som helhet klassad med 
den högsta värdeklassen A, nationellt bevarandevärd. 
Det kulturhistoriska sammanhanget som präglar 
stadsdelen är den medeltida staden kring kyrkan, 
1600-talsstaden med Stora torget, Landbogatan 
och Östertullsgatans sträckningar, 1820–30-talets 
stadsreglering med Repslagaregatan och Nygatan, 
andra hälften av 1800-talets stadsplaner för stadens 
ordnande och expansion samt 1900-talets centrum-
förnyelse. 

STÄLLNINGSTAGANDEN ATT BEAKTA FÖR DE 
TÄVLANDE:
• Gatornas utformning och belysning ska stärka 

siktlinjerna mot kyrkan från Sankt Olofsgatan, 
Köttorget och Hwassgatan

• Delar av muren runt Kyrkparken kan tas bort (se 
bilaga Antikvarisk bedömning Kyrkparken S:t 
Olof)

FORNLÄMNINGAR
Hela tävlingsområdet omfattas av ett fornlämnings-
område i form av ett så kallat stadslager. Detta 
innebär att tillstånd krävs från länsstyrelsen innan 
markarbeten får genomföras i området. Tillstånd 
söks inför genomförande av markarbeten. Hänsyn till 
detta tas först vid ett genomförande.

UTREDNINGAR OCH UNDERLAG
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BEGRAVNINGSMARK
Marken runt S:t Olofs kyrka består av begravnings-
mark vilket innebär att tillstånd krävs från länsstyrel-
sen innan markarbeten får genomföras i området. 
Det område som omfattas av begravningsmark är 
fastigheten Gamla stan 5:1, dvs den fastighet som 
Sankt Olofs kyrka är belägen på. Tillstånd söks inför 
genomförande av markarbeten. Hänsyn till detta tas i 
först vid ett genomförande.

DIALOGPROCESS
Under hösten 2019 pågick en omfattande dialogpro-
cess för att engagera, involvera och förankra projek-
tet med de som bor, verkar och besöker Falköping. 
Dialogen var uppdelad i fyra delar, en målgruppsdia-
log, en ungdomsdialog, en medborgardialog samt en 
digital enkät. 
Målgruppsdialogen, ungdomsdialogen samt med-
borgardialogen fokuserade kring frågeställningar om 
vad som kännetecknar en inkluderande och trygg 
stadskärna, vad Falköping kännetecknar för dig samt 
vad som kännetecknar en attraktiv stadskärna. Den 
digitala enkäten fokuserade på hur människor rör sig 
till, från och inom stadskärnan. Uppslutningen kring 
de olika dialogerna var stor och underlaget har sam-
manställts i en rapport (se bilaga Sammanställning 
av dialogprocess för Utveckling av stadskärnan). 
Det som framför allt tydliggjordes i dialogen var att 
stort fokus behöver ligga på mötesplatser, aktiviteter 
samt liv och rörelse för att vidareutveckla detta. Ut-
bud inom näringslivet i stadskärnan stod också högt 
på agendan liksom trygghetsfrågor som belysning. En 
bild som framträdde under dialogerna är att det krävs 
mer än bara handel för att skapa liv och rörelse i 
stadskärnan, och då lyftes särskilt kultur och kulturel-
la verksamheter och aktiviteter fram. 
Tävlingsförslagen ska förhålla sig till resultatet av 
dialogprocessen. 

HANDELSUTREDNING
Kommunen har tillsammans med Handelsutred-
ningsinstitutet (HUI) genomfört en ny handelsutred-
ning inkluderande en handelsstrategi för Falköping, 
där centrumhandeln pekas ut som en viktig faktor 
för framtidens handel. Handelsstrategin presenterar 
sju rekommendationer för att förstärka handeln i 

som bilaga.

Kommersiell loop
Utveckla en kommersiell layout och ett tydligt stråk 

utveckla verksamheter runt loopen.
Kulturkluster
Kulturen är viktig för staden och tjänar på att vara 
koncentrerad, därför föreslås ett nytt kulturkluster. 
Detta görs genom att biblioteket och Falbygdens 
museum omlokaliseras till centrum. Kulturklustret 
i centrum kommer att förstärka kulturrelaterade 

gående på Storgatan.
Restauranger och uteserveringar
Utveckla restauranger runt loopen och som bryggor 
mellan tomma ytor i loopen
Koncentrera sällanköpshandeln
Sällanköpshandeln bör koncentreras ytterligare till 
och runt Storgatan, men även runt loopen
Ny dagligvarubutik
En ny dagligvarubutik behöver etableras vid Köttorget 
som ett kompletterande ankare till H&M. Parkerings-
möjligheterna bör utvecklas runt Köttorget.
Bilfri övre loop

på Dotorpsgatan. Frigjorda ytor bör användas till 

västra delen del av Storgatan med kommunikation till 
Landbogatan.
Digitalisering
Alla verksamheter ska ha en digital strategi, exempel-
vis en dagligvarubutik med onlinetjänst. Digitalise-
ring och modernitet gäller för hela stadskärnan, som 
måste erbjuda moderna och samtida lösningar som 
exempelvis laddningsplatser för el-bilar och så vidare.
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GRÖNSTRUKTUR
Falköping har som ort många trädplanterade gator 
som är identitetsskapande och som bildar gröna 
korridorer i staden. I stadskärnan är gatorna och 
torgen i hög grad hårdgjorda men med vissa inslag 
av träd och planteringar. Kyrkparken är en grön oas i 
stadskärnan men skulle kunna ha en större roll som 
stadspark i nära anslutning till Stora torget, då Fal-
köpings stadspark, kallad Plantis, är belägen ca 500 
meter längre norrut utmed Sankt Olofsgatan. 

av dessa är biotopskyddade då de ingår i en allé 
alternativt då de är så kallade jätteträd. Träden utmed 
Prästgårdsgatan och utmed kyrkans parkering utgör 
alléer och omfattas alltså av det generella biotopskyd-
det. Träden inom Kyrkparken består till största del av 
almar (10 st) samt lindar (8 st) men även ask, lönn, 
bok, ek, hästkastanj och oxel förekommer (se bilaga, 
Trädvårdsplan). Askarna lider av askskottsjuka men 
ser ut att kunna klara sig ett tag till.

Kartbild över träd i kyrkparken, bilden visar både place-
ring och trädsort.

Utmed såväl Stora torgets norra som östra sidor 

sida är parklindar och dessa träd är i varierande, men 
överlag relativt dåligt, skick. Av de fyra träden är det 
enbart ett (andra trädet från norr) som visar god 
tillväxt och detta är större än de övriga. Samtliga fyra 
träd har större eller mindre skador på stammen med 
barksprickor. De två norra träden har minst skador 
och skulle eventuellt kunna behållas men även dessa 
träd har barksprickor som, om bevarande föreslås, 
behöver undersökas noggrannare. De två södra 
träden har dålig långsiktig prognos med omfattande 
skador på stammarna varav det längst i söder är an-
gripet av ostronmussling som ger vitröta. Detta träd 

inga döda partier i kronorna på något av träden vilket 
innebär att de ännu klarar att försörja grenverket. På 
grund av trädens skick behöver ingen särskild hänsyn 
tas till träden på Stora torgets östra sida. Träden kan 
tas bort. De fyra parklindarna på Stora torgets östra 
sida utgör ingen allé vilket innebär att de inte omfat-
tas av biotopskydd. 

Träden på Stora torgets norra sida utgör en allé och 
består av rönnar. Att det är en allé innebär att läns-
styrelsen behöver bevilja dispens från biotopskyddet 
innan ingrepp kan göras. Samtliga träd i allén är i 
dåligt skick och uppvisar spår från påkörningsskador 

kommer att stängas av till Stora torget, skapas möj-
lighet att nyttja trädgrönska på ett annat sätt än som 
mellanrum mellan bilar. Träden visar dålig tillväxt, 
vilket troligen beror på att de inte har rätt förutsätt-
ningar för vatten, näring och luft i rotzonen. Rekom-
mendationen är att inte spara några av dessa träd. 
Om nya träd föreslås på Stora torget behöver större 
hänsyn tas till placering och plantering så att dessa 
får goda etableringsmöjligheter. 

STÄLLNINGSTAGANDEN ATT BEAKTA FÖR DE 
TÄVLANDE:
• Skyddade träd (både alléträd och jätteträd) kräver 

tillstånd av länsstyrelsen innan fällning. Om någ-
ra sådana träd föreslås tas bort kommer tillstånd 
att sökas i anslutning till genomförandet.

• Alléer utmed Prästgårdsgatan och kyrkans parke-
ring ska bevaras.

• Hänsyn behöver inte tas till träden på östra eller 
norra sidan av Stora torget.

PLATSANALYS 
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EVENEMANG OCH MÖTESPLATSER
Stadskärnan ska vara en naturlig mötesplats för såväl 
invånare som besökare och aktörer i Falköping. Detta 
innebär att det ställs krav på de offentliga platserna 
i stadskärnans utformning och gestaltning så att 
människor vill och kan uppehålla sig i centrum. I 

-
rade på olika platser runt om i stadskärnan, men 
det saknas ytor som är utformade för umgänge och 

utformad för lek i stadskärnan.

Kommunen anordnar tillsammans med företagarför-
eningen Aktiv handel olika evenemang under året, 

Det handlar om årligen återkommande evenemang 
såsom Påsk i stad, Motordagen, Stadsfesten (pågår 
under två dagar), Familj i stad, Mekelsmäss på stan 
(skördefest) och Jul i stad (fyra helger innan jul). 
Stadsfesten brukar ha cirka 5 000 besökare under 
två dagar, Motordagen har cirka 2 000 besökare och 
övriga evenemang ligger någonstans i spannet 750-1 
500 besökare.

Utöver dessa förekommer ytterligare evenemang som 
kan komma att påverka nyttjandet av de offentliga 
platserna i stadskärnan, exempelvis Sommargatan. 

används en mobil scen som placeras på Stora torget. 
Efter evenemangets slut återgår ytan till att fungera 
som torgyta. Eftersom de olika evenemangen omfat-

användandet av de olika stadsrummen önskvärt.

I dagsläget används inte Kyrkparken för aktiviteter 
och evenemang, men Svenska kyrkan har en förhopp-
ning att tävlingsbidragen ska ge goda förutsättningar 
att arrangera gudstjänster, musikevenemang och café 
utomhus i Kyrkparken.  

HANDEL

DETALJHANDEL OCH SERVERINGAR

köpkraften. A-stråket börjar vid korsningen Stor-
gatan/Östertullsgatan och slutar vid korsningen 
Storgatan/S:t Olofsgatan. Det allra mest centrala 
läget i stadskärnan är således vid korsningen Stor-
gatan/Dotorpsgatan, vid Lindex. Sedan H&M-huset 
byggdes vid Köttorget har A-stråket förstorats till att 
även omfatta Köttorget. Detaljhandelns inriktning i 
stadskärnan är sällanköpshandel, vilken kompletteras 

caféer inom de mest centrala delarna av stadskärnan. 
Fikakulturen har under de senaste åren blivit eta-
blerad i Falköpings centrum och det är många som 
väljer att stämma träff på ett café på lördagar. Vid 
en lönelördag med evenemang på stan är caféerna 
i regel fullsatta mellan kl. 11 och kl. 13. Butikerna i 
stadskärnan har en lönsamhet som varierar beroende 
på månad och bransch. Kommunen arbetar aktivt 
och fokuserat på att utveckla, marknadsföra och stöt-
ta handeln i Falköping.
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TORGHANDEL

knallar som de mer uppstyrda Malta-Johanna mark-
nad respektive REKO-ringen som i dagsläget är tre 
olika slags torghandelskategorier men som samtliga 
sker på Stora torget. 

Marknadsdagar för torghandeln i Falköping är 
tisdagar och fredagar. Det är i dagsläget 13 st knallar 
som har årsplats för veckotorghandeln. Utöver dessa 
är det några enstaka som hyr plats enstaka gånger. 

veckovisa torghandeln. Torgplatserna är i dagsläget 
3 meter gånger 3,5 meter stora men det är önskvärt 
att dessa ökas till 3 meter gånger 4 meter. Gångar-
na mellan torgplatsraderna skulle behöva breddas 
till 4 meter så att besökare får lättare att ta sig fram 
utan att kollidera med andra besökare. Det är även 
önskvärt att de fasta torgplatserna för den veckovisa 
torghandeln markeras tydligt, gärna i metall. Även rik-
ligt med eluttag är önskvärt för att undvika att behöva 
placera ut extra elskåp. Den veckovisa torghandeln 
skulle behöva styras upp då den idag är utspridd över 
olika delar av Stora torget och det är otydligt för besö-
kare hur det är tänkt att kunder ska röra sig mellan de 
olika marknadsstånden. 

Varje år anordnas höst- och vårmarknad med totalt 
ca 60-70 knallar runt om i stadskärnan varav ca 40-50 
knallar har plats på Stora torget. De övriga knallar-
na har då försäljningsplats på Trätorget alternativt 
Köttorget. Höst- och vårmarknaden brukar dra några 
tusen besökare vardera. (Se bilaga, Sammanställning 

-
platser.)

den veckovisa torghandeln. Inringade och färgade platser 
är de som i dagsläget är uthyrda på årsbasis. 

MALTA JOHANNA MARKNAD OCH REKO-RINGEN
Falköping är stolt över Malta-Johanna marknad som 
växer för varje år och som är den enda av sitt slag i 
gamla Skaraborg. Malta-Johanna marknad arrange-
ras varje lördag under 14 veckor på sommaren och 
erbjuder lokalproducerade produkter, direkt från 
producenten. Marknaden är ett gott exempel på hur 
landsbygden integreras med tätorten och stadskär-
nan. Marknaden är viktig för Falköpings varumärke 
och även för Falbygden i stort. Utvecklingen av 
Malta-Johanna marknad framöver består i att även 
locka de yngre målgrupperna, vilket görs bland annat 
genom samarbete med REKO-ringen. REKO-ringen 
har till mer än 50 % samma producenter/leverantörer 
som Malta-Johanna marknad. Upplägget är dock ett 
annat – kunden lägger sin beställning på Facebook 
för att vid en angiven tid avhämta leveransen på 
Stora torget. REKO-ringen levererar efter butikernas 
stängningstid och mitt i veckan, vilket innebär att det 
oftast inte genereras någon ytterligare försäljning i 
samband med avhämtningen.  

Framtiden för Malta-Johanna marknad och RE-
KO-ringen ser ljus ut då detta är en form av torghan-
del som ökar, medan den traditionella torghandeln 
med knallar minskar från år till år även om minsk-
ningen sker relativt långsamt. För en positiv utveck-
ling av stadskärnan och stora torget behövs yta för en 
mer modern, fräsch och sammanhållen torghandel 
som också kan leva året runt på ett sätt som inte är 
möjligt i dagsläget. 

STÄLLNINGSTAGANDEN ATT BEAKTA FÖR DE 
TÄVLANDE:
• En ny livsmedelsbutik ska förhoppningsvis 

etableras vid Köttorget. Eventuellt tillkommande 
behov av parkeringsplatser ska beaktas.

KULTUR OCH KONST
Kultur och konst är viktiga inslag i stadskärnan då det 
är en plattform för social hållbarhet och interaktion 
mellan människor. Kulturella inslag tillsammans med 
handel i stadskärnan skapar en stabilitet och en god 
grund för en hållbar utveckling. Vikten av kulturella 
och historiska inslag i stadskärnan framkom som 
mycket tydliga ståndpunkter under dialogproces-
sen, då det framgick att kultur och historia behöver 
få ta mer plats i de offentliga rummen och även att 
besöksanledningar som är gratis och öppna för alla 
behöver tillkomma. I dialogprocessen har – liksom i 

både biblioteket och Falbygdens museum till stads-
kärnan. Dessa idéer har inte avfärdats, men några 
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som har sin tyngdpunkt kring Flygares gränd. Kultur-
klustret består av olika slags aktörer, såväl kommersi-
ellt som ideellt drivna. Föreningar och näringsliv visar 
prov på olika kulturella inriktningar med bland annat 
konstgallerier, materialförsäljning och aktiviteter. 
Detta kulturkluster skulle kunna utvecklas ytterligare 
genom att tillskapa mer utrymme för konst och kultur 
på de offentliga platserna. Det vore önskvärt med ytor 
både för permanenta konstinstallationer och ytor för 
tillfälliga konstinstallationer i stadskärnan. 

Mitt på Stora torget står en gjuten bronsskulptur 
föreställande en kvinna i ett snäckskal.  Kvinnan och 
snäckskalet är placerat på en stenstod i kalksten 
som även fungerar som fontän. Fontänen är ritad 
av Ivar Tengbom. Skulpturen och fontänen skapar 
tillsammans en helhet. Bronsskulpturen, skapad av 
Ansgar Almquist 1931, heter Venus i badet men kallas 
i folkmun för Malta-Johanna. Skulpturen är identitets-
skapande för Falköping och ska därför vara kvar på 
Stora torget. Platsen runt skulpturen får dock gärna 
utvecklas till ett mer platsskapande element än idag, 
och Malta-Johanna får gärna lyftas fram ytterligare. 
Platsen får gärna förstärkas med ljus och ljud. 

RÖRELSE, TRAFIK OCH PARKERING
Under dialogprocessen fanns en digital enkät till-
gänglig på kommunens webbplats där allmänheten 
hade möjlighet att besvara frågor om sina rörelse-
mönster inom och till stadskärnan. Resultatet pekade 

stadskärnan norrifrån via Dotorpsgatan och Sankt 
Olofsgatan. Det är även många som ankommer 
från öster, via Hästbacken. Det numerärt största 
besöksmålet är Systembolaget, följt av de tre största 
klädbutikerna Lindex, H&M och KappAhl. På frågan 
vilket färdsätt som de använde mest i stadskärnan 
så uppgav 39 % gång, 36 % bil, 19 % cykel, 5 % buss 
och 1 % moped. Sammantaget visar detta på att 

att de använder bil ställer oftast denna på någon av 
parkeringsplatserna i söder respektive öster. Den del 
som uppger att de använder bilen för att ta sig in via 
Dotorpsgatan kommer i framtiden inte längre kunna 
nyttja denna infart annat än med gång och cykel när 

-

antingen via Hästbacken i öster eller via Storgatan/
Landbogatan i väster.

stadskärnan. En beläggningsstudie avseende par-
keringsplatser genomfördes under 2017 (se bilaga), 
vilken under senare år följts upp för att se om den 
fortsatt är aktuell och beläggningen har visat sig 
likvärdig. Beläggningsstudien visar att beläggningen 
på parkeringarna i stadskärnan är relativt låg. Det är 
enbart i stadskärnans nordvästra del som beläggning-
en visar på siffror över 90 %. Behovet av parkeringar i 
och kring stadskärnan får därför ses som tillräcklig. 

De större cykelstråken i Falköping som helhet går inte 
via stadskärnan, utan löper ut med Trädgårdsgatan. 
Detta innebär att det i gaturumstrukturen behöver 
förtydligas var anslutningarna från de större cykel-
stråken kan angöra stadskärnan. Det behöver även 
tydliggöras vilka gator som är bilfria och vilka som 
inte är bilfria för att skapa trygghet och tydlighet i tra-

behöver tillgänglighetsanpassas i den mån detta är 
möjligt samt där det inte redan är åtgärdat. Tillgäng-
lighetsanpassningen bör ske med samma estetik och 
arkitektoniska uttryck som övriga gaturum. 
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TIDPLAN
Kommunen
Tidplanen för projektet är uppdelad i etapper. Efter 
avslutad tävling kommer förhoppningsvis den 
fortsatta projekteringen att kunna inledas under 
andra halvan av år 2021. Det avtal som kommunen 
avser teckna med tävlingsvinnaren kommer att avse 
etapp 1, samt optioner för övriga etapper. Byggstart 
för etapp 1, omfattande ca 50 % av projektets totala 
budget, planeras till 2022. Dessförinnan ska projekte-
ring inklusive omarbetningar, eventuella fördjupade 
utredningar och upphandling av entreprenör vara 
färdigställd.

Svenska kyrkan
Även Svenska kyrkan avser att upprätta avtal med 
vinnande företag avseende fortsatt projektering. Tid-
planen följer i stort kommunens.

TIDPLAN OCH BUDGET 

BUDGET
Kommunen
Den totala budgeten för de delar som omfattar kom-
munens markområden är 25 miljoner kronor. Etapp 

-
gränsningen av etappen görs utifrån utformningen av 
det vinnande förslaget. Budgeten innebär ett kvadrat-
meterpris på ca 3700 kr/kvadratmeter. Samtliga etap-
per ska gå att genomföra inom denna budgetram. I 
budgeten ingår både projektering och genomförande 
av etapperna. Budgeten får inte överskridas.

Svenska kyrkan
Den totala budgeten för den del som omfattar 
Svenska kyrkan Falköpings mark omfattar 10 miljoner 
kronor. I denna budget ingår både projektering och 
genomförande av Kyrkparken. Tävlingsarvoden ingår 
inte i budgeten. Budgeten får inte överskridas. 

Respektive budget utgör ett takpris som inte får över-
skridas. Tävlingsarvoden ingår inte i de ovannämnda 
summorna.
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TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

TÄVLINGENS FORM OCH ANTAL  
TÄVLANDE
Tävlingen genomförs som en projekttävling enligt 18 
kap. 1 och 3-6 §§ samt 19 kap. 34 § lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling. Efter en öppen prekvali-

tävling avser arrangören att förhandla, utan föregå-
ende annonsering, med vinnande förslagsställare om 
fortsatt uppdrag.

TÄVLINGSREGLER
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma täv-
lingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” 
från 2016.

SEKRETESS
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters 
rekommendation kring sekretess vid arkitekttävlingar. 
Sekretess gäller för upphandlingen. 

En absolut förutsättning för att juryn ska kunna göra 
sina bedömningar på ett lagligt och opartiskt sätt är 
att samtliga inlämnade tävlingsbidrag är anonyma 
ända fram till den tidpunkt då juryn gjort sitt slutliga 
ställningstagande.

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig 
att inte röja sitt deltagande i arkitekttävlingen i enlig-
het med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 
kap 3§ 2 stycket om absolut anbudssekretess, vilket 
gäller fram till dess att tilldelningsbeslut har delgivits. 
Sekretessen bryts efter  det att resultatet av projekt-
tävlingen offentliggjorts.
   

TÄVLINGS- OCH PROJEKTSPRÅK
Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska. 
Juryns utlåtande kommer att ges på svenska. 

TÄVLINGSARVODE
Tävlingsdeltagare kommer vardera att ersättas med 
ett arvode om 250 000 SEK exklusive moms efter 
korrekt inlämnat och av juryn godkänt tävlingsförslag 
i enlighet med tävlingsprogrammet. Arvodet utbeta-
las mot faktura. 

UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN
Kommunen avser att förhandla med vinnande an-
budsgivare om uppdraget att fortsätta projekteringen 
och ta fram upphandlingsunderlag för utförande- el-
ler totalentreprenad för etapp 1, inklusive optioner för 

övriga etapper.  Även Svenska Kyrkan avser att göra 
detta. Finner arrangören skäl att frångå juryns rekom-
mendation ska samråd ske med Sveriges Arkitekter. 

Om Kommunen och/eller Svenska kyrkan två år 
efter den dag då vinnaren offentliggjordes ännu inte 
har inlett förhandlingar med vinnaren om fortsatta 
uppdrag har vinnaren rätt att fakturera ytterligare 
ersättning: av kommunen 175 000 SEK, av Svenska 
kyrkan 75 000 SEK.

TIDPLAN FÖR TÄVLINGEN
• Sista dag för frågor i samband med tävlingen: 

2021-03-01
• Sista dag för svar i samband med tävlingen: 

2021-03-09
• Sista dag för inlämning av tävlingsförslag:  

2021-04-29
• Tillkännagivande av juryns beslut:  

2021-06-17 

FRÅGOR OCH SVAR
Frågor gällande tävlingen ska ställas via Tendsign. 

-
de. 

JURY
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury 
bestående av tio personer, dels representanter från 
Falköpings kommun och Svenska kyrkan Falköping 
samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter. 

• Adam Johansson, kommunalråd 
• Ingvor Bergman, oppositionsråd 
• Erna Pezic, stadsbyggnadschef, juryordförande
• Fredrik Johansson, gatuchef
• Amelie Sandström, kommunarkitekt FPR/MSA
• Magnus Sundén, näringslivschef
• Maria Wallengren, kultur- och fritidschef
• David Einarsson, Fastighetschef, Svenska kyrkan 

Falköping
• Liv Sonntag, Landskapsarkitekt LAR/MSA,  

utsedd av Sveriges Arkitekter
•  

BOGL Köpenhamn, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryn kommer rådfråga en referensgrupp bestående 
av en blandning av verksamma aktörer i stadskärnan, 
ungdomar och medborgare avseende frågor som rör 
deras kompetens- och kunskapsområden.

Tävlingssekreterare:  
Josef Karlsson, Planarkitekt, Falköpings kommun
Tävlingsfunktionär:  
Pär Gunnarsson, Upphandlingsjurist, Upphandlings-
enheten, Skövde kommun
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PROGRAMHANDLINGAR
Bilagor:
1. Gällande detaljplaner
2. Kulturmiljöutredning PM Tätorten, WSP, 2016
3. Kulturmiljöutredning Gamla stan, WSP, 2016
4. Beläggningsstudie för parkering, Trivector, 2017
5. Parkeringspolicy och parkeringsnorm, 2018
6. Utvärdering sommargata 2019
7. Utvärdering sommargata 2020
8. Sammanställning av dialogprocess, 2020
9. Handelsutredning, HUI, 2019
10. Sammanställning av torghandel
11. Förtätningsprogram för Falköpings stad, 2017
12. Antikvarisk bedömning Kyrkparken S:t Olof, 2020
13. Trädvårdsplan för Kyrkparken, 2019
14. Riktlinjer för uteserveringar, 2003
15. Dwg-underlag primärkarta
16. 3D-underlag Kyrkparken
17. -

de platser
18. Ortofoto
19. Två foton för montage/perspektiv från anvisade 

platser
20. 

TÄVLINGSFÖRSLAG – REDOVISNING
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Allt inlämnat 
material, såväl digitalt som analogt, ska vara rensat 
på all spårbar information om upphovsman och 
liknande för att garantera full anonymitet. 
Samtliga planscher och övriga handlingar ska i nedre 
högra hörnet vara försedda med ett motto. Bidragen 
skickas in tillsammans med ett slutet kuvert med 
en namnsedel där förslagsställaren redovisas (med 
namn, titel, kontaktuppgifter) samt de personer som 
medverkat vid framtagandet av tävlingsförslaget. 

TRYCKT FORMAT
Tävlingsförslagen ska presenteras på planscher 
i liggande A1-format och får omfatta högst fyra 
planscher, numrerade 1-4 och monterade på styvt 
underlag. Planscherna kan komma att ställas ut för 
allmänheten. 

DIGITALT FORMAT
Samtliga planscher och namnsedel ska även läm-
nas in elektroniskt. Planscherna ska tillhandahållas 
i två versioner, en med hög upplösning och en för 

namngiven med förslagets motto. Den ena ska kunna 
skrivas ut i full skala, och i A3 till juryn. Observera 
att maxstorlek på dokument som kan laddas upp i 
Tendsign är 50 MB. 

INLÄMNING
Tävlingsförslag och ifyllt namnsedelformulär ska 
lämnas in via Tendsign senast 2021-04-29 för att tas 
upp till bedömning. Som stöd för bedömningen ska 
tävlingsförslag och namnsedel även skickas i fysiskt 
format via post eller budbefordran senast sista sam-
ma dag, alltså med poststämpel senast 2021-04-29. 
Tävlingsförslagen ska skickas/lämnas till nedanståen-
de adress:

Upphandlingsenheten
Att: Pär Gunnarsson
Upphandlingsenheten
Stadshuset, Fredsgatan 4
541 83 Skövde 

INLÄMNINGSKRAV
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inläm-
nade handlingar ska vara försedda med ett motto. 
Tävlingsförslag ska redovisa följande:

• Redovisning av analys över området – valfritt 

• Situationsplan för respektive del: Stora torget, 
Kyrkparken, stråket och tre entréer, skala 1:500

• En tvärsektion på stråket, skala 1:50. Sektionen 
ska visa på strukturer och måttkedjor för de olika 
elementen, exempelvis gående, cyklister, grönska 
kultur, aktiviteter. 

• 
Stora torget respektive över Kyrkparken

• Två perspektiv från anvisade platser - från Köttor-
get med Stora torget i fonden samt entréplatsen 
Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan. 

• Kortfattad beskrivande text som motiverar för-
slaget och som beskriver hur visionen och målen 
uppfylls.

Övrigt material som skickas in kommer inte att tas 
upp till bedömning.
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BEDÖMNINGSKRITERIER

GESTALTNING 
Hur väl förslaget
• har ett relevant och tydligt koncept som genom-

syrar hela förslaget
• tar tillvara platsens kulturhistoriska värden och 

• bidrar till en stimulerande miljö för alla sinnen 
och lyckas skapa intressanta visuella och funktio-
nella rumsliga samband.

FUNKTION OCH ORGANISATION
Hur väl förslaget
• fungerar avseende orienterbarhet, tillgänglighet 

HÅLLBARHET 
Hur väl förslaget
• har social hållbarhet som en integrerad del av det 

övergripande konceptet.

UTVECKLINGSBARHET
Hur väl förslaget
• har ett tillräckligt starkt och robust helhets-

koncept för att kunna utvecklas vid en fortsatt 
process och ta vidare till en god gestaltning.

• bedöms kunna genomföras i en fortskridande 
process för att nå ett gestaltningsförslag och 
bygghandlingar inom budget och tidplan.

UTSTÄLLNING OCH PUBLICERING
Tävlingsförslagen kan under bedömningstiden 
komma att ställas ut, anonymt, av arrangören. Juryns 
utlåtande kommer att publiceras i samband med att 
tävlingsresultatet offentliggörs. Resultatet av tävling-
en offentliggörs på Sveriges Arkitekters hemsida, 
www.arkitekt.se, samt i upphandlingsdatabasen 
Tendsign samt på www.falkoping.se/stadskarna 

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att publ-
icera samtliga tävlingsförslag på sina webbplatser 
samt i tidningarna Arkitekten och Arkitektur. 

ÄGANDE, NYTTJANDE- OCH UPPRÄTTS-
HOVSRÄTT 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till 
tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar upphovs-
rätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. 
Direkt nyttjande av förslag, helt eller i väsentliga 
delar, kan ske först efter avtal mellan förslagsställarna 
och arrangören/byggherren. Arrangören har dock rätt 
att i projektet dra nytta av det samlade tävlingsresul-
tatet och idéer från samtliga tävlingsförslag förutsatt 
att det inte strider mot svensk lag om upphovsrätt. 
Arrangören och Sveriges Arkitekter äger rätt att 
publicera förslagen i tryckt form och digitalt samt för 
utställning utan särskild ersättning till förslagsstäl-
larna. All publicering efter anonymitetens brytande 
kommer att ske med angivande av förslagsställarens 
namn, innan dess med förslagets motto.

RETURNERING AV FÖRSLAGET
Förslagen kommer inte att returneras.

TÄVLINGSPROGRAMMETS  
GODKÄNNANDE
Detta program är upprättat i enlighet med byggsek-
torns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska täv-
lingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konst-
närernas verksamhetsfält, 2016”. Programmet och 
tillhörande bilagor är godkända av juryns ledamöter.

Ur tävlingsteknisk synpunkt är tävlingsprogrammet 
granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges 
Arkitekters tävlingsnämnd. 

Även juryn har granskat och godkänt programmet. 
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Adam Johansson, kommunalråd

 
Erna Pezic, stadsbyggnadschef, juryordförande

Fredrik Johansson, gatuchef

Maria Wallengren, kultur- och fritidschef

David Einarsson, Fastighetschef, Svenska kyrkan 
Falköping

Ingvor Bergman, oppositionsråd

Amelie Sandström, kommunarkitekt FPR/MSA

Magnus Sundén, näringslivschef

Liv Sonntag, Landskapsarkitekt LAR/MSA,  
utsedd av Sveriges Arkitekter

 
BOGL Köpenhamn, utsedd av Sveriges Arkitekter
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FALKÖPINGS STADSKÄRNA EXTRA LAGRAD

Stråk och siktlinjer

Sammanhängande och tydliga stråk är nödvändiga för att koppla 
stadskärnans olika målpunkter och skapa attraktiva rörelser genom 
staden. Det gäller främst Handelsstråket (Storgatan) mellan Öst-
ertullsgatan och Sankt Olofsgatan och Kulturstråket mellan Stora 
torget – Köttorget – Kyrkparken – Kyrkan – Sankt Olofsgatan. Med 
dessa två stråk som ryggrad i strukturen och skapar tillsammans 
med andra viktiga länkar, som den kommersiella loopen och tvär-
gator, en fattbar helhet – Stadskärnan. Med sina olika funktioner i 
stadsväven kan Handelsstråket och Kulturstråket utformas på olika 
sätt där Handelsstråket utgår från att understödja stadskärnans 
handel och puls medan Kulturstråkets fokus ligger på aktiviteter 
och upplevelser. Det finns fler viktiga siktlinjer att beakta. Storga-
tan ska vara fullt läsbar i hela dess längd från Östertullsgatan till 
Sankt Olofsgatan utan visuellt hindrande vegetation och möble-
ring. Möjligheten att se kyrktornet över takåsarna från Stora torget 
ska bibehållas och kyrkan, parken och Prästgården (Förskolan) ska 
vara väl synliga från Köttorget. 

Platser för alla – det sociala livet

Stadskärnans största värde är de människor som besöker om-
rådet. Det är därför avgörande att skapa en miljö som blir en 
angelägenhet för många där området som helhet kan ses som 
en mötesplats. Hit går man för att handla, uppleva kultur, träffa 
vänner och bekanta, gå på restaurang, besöka kyrkan, arbeta, 
leka eller bara se på folk. Det ger att stadskärnan måste vara varia-
tionsrik men också flexibel för att kunna erbjuda plats för tillfälliga 
aktiviteter förändringar över tid. Miljöerna ska vara tillåtande och 
det ska vara lätt att förverkliga idéer och händelser som ger en 
levande miljö. Stadskärnan ska ha gott om mötesplatser med olika 
karaktär, både de som är mitt i stadens sorl men också de som ger 
lugn. Många besökare skapar också trygghet, att få en levande 
stad under så stor del av dygnet och året som möjligt skapar 
många fördelar.

och modernare utformning. Torget lämpar sig väl för aktiviteter 
som tar plats och som på andra ställen kan vara störande, exem-
pelvis tillfällig street-skate, konstutställningar eller andra kulturella 
händelser som gynnas av torgets läge. Kyrkparken och de gröna 
områdena utanför murarna är idag en potential som inte utnyttjas 
fullt ut. Parken upplevs ligga bakom både bebyggelse, parkeringar 
och höga murar och kontakten med parken blir därför svag. De 
gröna inslagen bör stärkas. Genom att tillföra nya gröna element 
i parkerna kompletteras dagens miljöer av gräs och träd med en 
mer varierad palett. Även nya funktioner som lek, café och kont-
emplativa delar bidrar till ett större användningsområde. Murar 
och stigluckor som omger parken är viktiga som gränser mot 
omgivningen och som en historisk gräns mellan kyrkan och staden 
utanför. På vissa sträckor kan dock sänkningar av muren övervägas 
för att öka kontakten. 

Historia som bärande identitet

Falköping som stad har en lång historia och det är möjligt att på 
en begränsad yta i stadskärnan se spår ända från medeltiden fram 
till modern tid. Stadens många kulturhistoriska avtryck bör lyftas 
fram, både i gestaltningen av de offentliga rummen men också 
genom pedagogisk information. Inom tävlingsområdet är det 
extra viktigt att lyfta fram kyrkan och kyrkparken, både visuellt och 
med nya funktioner, och att göra den till ett av stadens viktigaste 
stadsrum med kopplingar till övriga stadskärnan. Stora torget bör 
utformas genom att accentuera den oregelbundna gatustrukturen 
med medeltida rötter, torget som handelsplats och den blandade 
bebyggelse som finns runt platsen med träbebyggelsen på den 
ena sidan och en tyngre stenstadsbebyggelse mitt emot. Det finns 
också en historisk dimension på platsen som sträcker sig miljoner 
år tillbaka i tiden. De för bygden karaktäristiska platåbergen 
(Mösseberg och Ålleberg) har en helt unik uppbyggnad med 
bla kalksten, sandsten och diabas. Att föra in element som kan 
kopplas till detta säregna landskap ger en lokal förankring och en 
fin koppling mellan stad och land. 

Trafik och rörelse

Med den nya trafikstrukturen blir stadskärnan till stora delar ett 
bilfritt centrum med fotgängaren i centrum. Det skapar ytor för 
andra funktioner och skapar en lugn och trygg miljö. Cykeltrafiken 
sker antingen i blandtrafik eller på fotgängares villkor. För att 
skapa ökad orientering och koppla samman stadskärnan bör 
viktiga stråk bli tydliga och bilda ryggraden i områdets struktur. 
Det är viktigt att det är lätt att komma till centrum. Kopplingen till 
busshållplats Centrum stärks och parkering bevaras i nuvarande 
omfattning dock med ett alternativt läge vid Köttorget. 

Entréer

Entréerna till stadskärnan ska öka orienteringen, skapa identitet, 
ge information om vad som är på gång samt att vara attraktiva 
mötesplatser. De tydliggör också, tillsammans med hela stadsmil-
jöns utformning, stadskärnas geografiska område. Entréerna bör 
vara belägna i områdets ytterområden, som en välkomnande gest, 
en dörrmatta in stadskärnan. Det finns fler platser som är tänkba-
ra entrépunkter. Dels de tre utpekade platserna, där korsningen 
Sankt Olofsgatan/Trädgårdsgatan med sitt läge i stadskärnans 
ytterkant bör väljas före Sankt Olofsgatan/Storgatan men även 
ett antal mindre entréer som kan adderas på sikt. Entréerna bör 
skvallra om vad som stadskärnan har att erbjuda, ge igenkänning 
och direkt slå an områdets karaktär. Alla entréer är olika, både 
vad gäller storlek, funktion och platsförutsättningar. Det är därför 
viktigt att skapa ett koncept som är applicerbart i alla dessa skif-
tande miljöer. 

VY ÖVER STORA TORGET

Rörelse och parkering

Siktlinjer och landmärken lyfts fram

master med belysning
och banderoller

sittflak

rutmatta
lekblock

karaktärsträd

Entrépunkterna blir skyltfönster för stadskärnan med flera lager av element

Förändringen av Falköpings stadskärna ska gynna ett rikt stads-
liv, en levande handel och ta vara på platsens unika förutsätt-
ningar med målet att bli en plats för alla. Med det omgivande 
landskapet och stadens historia som utgångspunkt skapas en 
modern miljö för dagens och framtidens stad. Lager på lager 
från dåtid, nutid och framtid vävs samman till en platsspecifik 
miljö som stärker Falköpings identitet och gör stadskärnan till 
en attraktiv och spännande plats – EXTRA LAGRAD!

ANALYS
Staden och landskapet

Falköpings utformning och historia har en direkt koppling till det 
omgivande landskapet. Att i staden skapa en relation till platåber-
gen, jordbruksbygden, skogar och lundar skapar identitet och en 
förståelse för platsens historia. Falköping har en unik uppbyggnad 
med två centrumdelar inom staden; Ranten och den gamla 
stadskärnan. Dessa två noder bör utvecklas så att deras karaktärer 
förstärks där Ranten ges ett modernare uttryck med avstamp i det 
stationsnära läget. I den gamla stadskärnan ska Falköpings levan-
de handel, kultur och framför allt rika historia vara vägledande för 
omformningen av stadsmiljöerna. De båda centrumdelarna kan på 
så sätt komplettera varandra vilket gynnar staden i stort.

Stadskärnan i sitt sammanhang

Stadskärnan är ett relativt kompakt område runt kyrkan och sta-
dens torg som till stor del karaktäriseras av handel, restauranger 
och annan service. Miljön är småskalig och brokig med kulturhis-
toriska lager från många tidsepoker. Stadskärnan har idag, förut-
om handelns påverkan, en vag identitet. Det är på flera håll svårt 
att orientera sig, det saknas en tydlighet i stråk och sammanhang 
och det framgår inte vilket område som stadskärnan omfattar. De 
rika historiska kvaliteter som finns, exempelvis de fina torgrum-
men, kyrkan/kyrkparken och karaktärsskapande bebyggelse kan tas 
tillvara på ett bättre sätt. 

Stadskärnans stadsrum

Stadskärnan innehåller ett antal av Falköpings viktigaste offentliga 
rum; Stora torget, Trätorget, Köttorget och Kyrkparken. Torgen har 
olika storlek och karaktär och bör utvecklas så att de kompletterar 
varandra för att åstadkomma en mer varierad, robust och upp-
levelserik miljö. Stora torget är stadens vardagsrum, Falköpings 
självklara mötesplats och ska locka en bred målgrupp – här ska 
finnas något för alla. En stor flexibilitet måste skapas för att torget 
ska kunna rymma både stora och små arrangemang men även 
fungera till vardags. Trätorget är stadskärnans lugna torg som 
med sin fina rumsliga skala kan utvecklas till ett vackert stillsamt 
vardagstorg. Köttorget har, genom sin nya utformning, en tålig 
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stråk som kan få ett större grönt inslag. Framför allt gäller det 
Storgatan och tvärgatorna upp mot Trädgårdsgatan. Träden kan 
med fördel grupperas med flera individer i samma grupp för att 
lättare åstadkomma goda växtbetingelser i marken. Vid entréer 
till stadskärnan, och vid viktiga punkter som exempelvis kors-
ningen Sankt Olofsgatan/Storgatan bör iögonfallande solitärträd 
planteras. Ett sätt att markera platsernas betydelse och en signal 
om stadskärnans förnyelse. Vegetationen på Stora torget består 
idag av träd längs Storgatan och torgets östra sida där endast 
ett fåtal individer är värda att bevara. För att åstadkomma en 
större variation bör fler träd planteras på torgets kortändor och 
därmed skapa skuggande mötesplatser med stark identitet. Träd 
på torgets långsidor bör bara finnas som enstaka solitärer för 
att inte förstärka torgets långsmala form och för att möjliggöra 
att bebyggelsen på längs med torget kan ”prata” med varandra. 
Stadskärnans viktigaste gröna miljö är självfallet Kyrkparken och 
de gröna miljöerna som finns utanför murarna. Här ska de värden 
som finns bevaras men kompletteras med nya gröna inslag som 
ger rikare upplevelser och högre ekosystemtjänster under hela 
året. Målet bör vara att Kyrkparkens miljö sträcker sig från kyrkan 
via Prästgården (Förskolan) och hela vägen ner till Köttorget för att 
på så sätt skapa det gröna sammanhang som idag saknas. 

Belysning

Den befintliga belysningen upplevs bitvis kall och ogästvänlig och 
harmonierar dåligt med områdets karaktär. Med utgångspunkt i 
de nyare belysningarna, bör belysningen ses över så att den följer 
en övergripande idé om ett varmt, inbjudande ljus med hög visuell 
komfort som ser till att stadskärnan upplevs trygg och enkel att 
orientera sig i. Stadskärnan bör likt idag ha en grundbelysning 
bestående av lyktor som ger ett bra rumsskapande allmänljus och 
som markerar viktiga stråk och kantzoner på torget. Kyrkparkens 
lyktor är gamla och ineffektiva och gör att parken upplevs mörk. 
Parkens stråk bör i framtiden kopplas ihop med belysningen på 
övriga stråk i stadskärnan. Idag saknas belysningar som tillför 
mjuka värden så som stämning och atmosfär, värden som bidrar 
till vackra och inbjudande miljöer och som är avgörande för stads-
kärnans framtida attraktivitet. Högre stolpar med väl avbländade 
strålkastare placerade på strategiska platser och ny belysning på 
viktiga element, exempelvis Malta-Johanna och vid entréer, ger 
goda förutsättningar att ge stadskärnan en ny identitet när det är 
mörkt. 

och upplevelser. Runt torget byts beläggningen ut till betongsten 
med bättre tillgänglighet än smågatstenen och bildar på så sätt 
den passepartout runt den öppna ytan där mycket av livet försig-
går. För att lösa tillgängligheten till entréerna på torgets långsidor 
skapas upphöjda ytor som nås med ramper och trappor. Dessa 
kanter utvecklas till attraktiva sitt- och mötesplatser och innehåller 
även ett fåtal träd. Utformningen på dessa tillgänglighetskanter 
tar sin utgångspunkt i intilliggande byggnader. På den norra sidan 
utformad i sten och som en del av det jugendhus som ligger i 
hörnet Storgatan/Dotorpsgatan och på den södra sidan med 
inslag av fina trädetaljer mot raden av småskalig träbebyggelse. 
Ett sätt att förstärka platsens variation och kulturhistoriska värden. 
De upphöjda ytorna kan på den södra sidan även användas som 
en del av restaurangernas uteserveringar. I torgets östra del, med 
kvällssol och utsikt mot kyrktornet, Kultur- och Handelsstråket 
skapas en lekfull plats för häng och möten. Stora horisontella 
stenblock läggs på varandra och skapar terrasser i olika nivåer att 
sitta, ligga, balansera, hoppa och leka på – ett Lilla Mösseberg på 
torget. Stenen läggs i samma lagerföljd som på platåbergen med 
diabasen överst och bildar på så sätt en koppling till landskapet 

element vara läsbara och lyftas fram.  Stadskärnan ska, utifrån en 
analys av stadsrummens funktion och rumslighet, få fler gröna 
inslag och tillgängligheten till Kyrkparken förbättras och dess 
gröna kvaliteter stärkas. Även stadens dagvattenlösningar blir en 
del av den gröna strategin. Stadskärnan ska som helhet få fler 
attraktiva mötesplatser av olika slag så att miljön attraherar alla. 
Särskilt viktigt är det på Stora torget, Köttorget och Kyrkparken. 
Arrangemang, handel och serveringar på torg och gator ska 
underlättas och det ska vara lätt att ordna tillfälliga händelser.

Nytt ljuskoncept består av belysningar som bidrar till att ge stads-
kärnan en tydlig identitet genom en visuell röd tråd, närvarande 
både i dagsljus och i mörker. Konceptet ger en palett av möjlig-
heter för både funktionsbelysning och belysningar som skapar 
en variation av upplevelser och stämningar, bjuder in till vistelse, 
lek och rofyllda möten. Belysningarna förstärker årstidsvariationer 
och bidrar till atmosfär både på avstånd och upplevd på nära 
håll.  Paletten ser till att upplevelsen av trygghet kan maximeras 
och tillgängligheten för alla människor ökar. Belysningskonceptet 
är robust med justeringsmöjligheter beroende på ambitionsnivå 
och framtidens förutsättningar. För att minimera antalet stolpar 
utnyttjas utvalda lyktornas positioner till kombistolpar där både 
lykta och strålkastare får plats.

Stora torget - Falköpings vardagsrum

Stora torget som handels- och mötesplats ska stärkas. De öppna 
ytorna, en förutsättning för Falköpings rika marknads- och 
arrangemangskultur ska bevaras och kompletteras med nödvändig 
teknik. Mitt på den stora öppna ytan av dagens smågatsten ligger 
Malta-Johanna, torgets självklara mittpunkt. Skulpturen komplet-
teras med ett generöst trädäck i solfjädersform strax under fontä-
nens kant. Till skillnad från idag vänds sittkanten ut mot torgets 
liv och man kan som besökare ha överblick över allt som händer. 
Malta-Johanna kompletteras med ny belysning och bildar tillsam-
mans med de upprustade och praktfulla belysningsmaster som 
står intill torget absoluta ”center-piece”. Som komplement till den 
öppna ytan laddas torgets kanter med informella mötesplatser 

Bevarande och återbruk

Den gestaltning som förslås i stadskärnan bör i första hand utgå 
från tanken att behålla de värden som finns idag. Det kan gälla 
befintligt markmaterial, bänkar och belysning men även anpassa 
förslaget till ledningssystem och annan infrastruktur. I andra hand 
bör material som är av värde återanvändas på annan plats inom 
projektet för ökad hållbarhet och minskade kostnader. Stora delar 
av markbeläggningarna på Stora torget, Köttorget och Kyrkparken 
bibehålls och befintlig höjdsättning bildar i stort utgångspunkt för 
förslaget. Samma förhållningssätt gäller områdets vegetation. 

Helheten i fokus

Med avstamp i analysarbete bygger förslaget på att med två star-
ka stråk - Kulturstråket och Handelsstråket - koppla samman några 
av stadskärnans viktigaste stadsrum med varandra och därigenom 
skapa bättre orientering, rörelsemönster och helhetsupplevelse. 
Med utgångspunkt i Falköpings historia ska både stadens medelti-
da struktur och enskilda byggnader och andra identitetsskapande 

Arrangemang, Handel och Service

En av stadskärnans viktigaste funktioner är handel, service och 
evenemang. För att underlätta för handeln krävs bland annat en 
god orientering och tydliga stråk som gör det lätt att hitta. För 
att åstadkomma en fullt tillgänglig miljö måste flera av entréerna 
i området anpassas med ramper och trappor. Dessa nödvändiga 
funktioner ska utvecklas så att de också blir tillskott för alla i 
stadsmiljön, med bänkar, sittplatser och plats för vegetation och 
vara en del i att accentuera områdets varierade bebyggelse. Det 
ska finnas gott om plats för tillfälliga arrangemang. En mindre 

permanent scen som vid större framträdande kan kompletteras 
med en större anläggning kan vara en god avvägning mellan fast 
och tillfällig utrustning. Arrangemang behöver teknik och genom 
att skapa ett system av teknikbrunnar/skåp underlättas arbetet. 
Uteserveringar är värdefulla tillskott i stadsmiljön. Det ska finnas 
plats både för både mindre och större serveringar för att möta 
variationer över året men även robust lösningar för mer långsiktiga 
förändringar. 

Grönstruktur

Framtida städer behöver bli grönare för att möta de klimatom-
ställningar som vi står inför. Högre maxtemperaturer gör att 
vi behöver träd som ger skugga och svalka och allt kraftigare 
nederbörd behöver ledas till planteringsytor där vattnet kan tas 
omhand lokalt. Utöver dessa faktorer så ger rätt stadsgrönska 
även en ökad biologisk mångfald och ett större välbefinnande hos 
oss människor. Grönskan kan också hjälpa till att skapa tydliga 
stråk och vackra rum. Inom stadskärnan finns det flera gator och 

VY FRÅN KÖTTORGET MOT STORA TORGET

Arrangemang, uteserveringar, tillfällig scen och konst

Stadskärnan rymmer både små och stora marknader

Bebyggelseepokerna avspeglas i utformningen och samspelar där det krävs 
med tillgänglighetslösningarna

Många mötesplatser i olika storlek med varierade sittplatser

Grundbelysningen kompletteras med ett belysningslager med accenter som 
tillför mjuka värden som stämning och atmosfär

Stadskärnan i gult med entréer som stjärnor och stråken som röda pilar

Varierat artval ger mångfald i biologi och upplevelser. Stjärnorna visar lägen 
för arter med extra spektakulära egenskaper (t ex blomning och höstfärger)

PROGRAMSKISS
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Vid Lilla Mösseberg finns en liten permanent scen

Entréplats Hästbacken med rutgolv, sittflak, stenblock och belysning med 
banderoller 

Sittgradänger i Storgatans siktlinje

Entréplats Sankt Olofsgatan med rutgolv, sittflak, stenblock och belysning 
med banderoller 

Entréplats Dotorpsgatan med rutgolv, sittflak, stenblock och belysning med 
banderoller 

 

och soffor för den mindre gruppen eller om man vill sitta för sig 
själv. Träden stammas upp för att fortfarande ha fri sikt över hela 
torget men stammarna hjälper till att skapa vackra entrémotiv 
mellan den öppna ytan och platsens kanter. Träden har en gles 
krona och består exempelvis av Smalbladig ask med djupt röd 
höstfärg och Katalpa med sina stora blomklasar. Planteringsytorna 
är, förutom att de skapar en attraktiv grön miljö, även en del i 
torgets omhändertagande av dagvatten. Marken under Lunden 
kan göras i grus/stenmjöl för boulespel. 

Belysningen på torget skapar en inbjudande och attraktiv ram med 
hjälp av lyktor kompletterat med väl avskärmade och riktade strål-
kastare. Strålkastarna framhäver utvalda delar av torget där belyst 
grönska ger ett ljus-skuggspel på marken som både är vackert 
och inbjuder till lek. Lägre belysningar ger mer intima stämningar 
och tillsammans med de större penseldragen skapas en variation 
av upplevelser som förstärker de olika karaktärerna runt torget. 
Årstidsvariationer blir en synlig kvalitet och del av stadskärnans 
identitet. De två gjutjärnsstolparna renoveras för att på ett enkelt 
sätt kunna tillföra torgets öppna yta ett svagt och mjukt ljus. 
Malta Johanna blir torgets självklara smycke genom en diskret 
och bländfri accentuering från avstånd och platsen omkring styrks 
genom låg integrerad belysning.  

PROGRAMSKISS skala 1:500 (A1)
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runt Falköping med en pedagogisk blinkning. Södra delen av Lilla 
Mösseberg förses med en mindre scenyta i trä för små arrang-
emang eller spontana uppträdanden. På den västra sidan finns 
även en grupp med bekväma soffor och några solsängar. Över 
platsen vajar träd som ger en ljus och behaglig skugga men också 
starka årstidseffekter som den knallröda Scharlakanseken eller den 
skirare Japanska Zelkovan med härliga höstfärger. På motsatt sida, 
den västra sidan med närheten till Köttorget och Kyrkan skapas en 
grön miljö med den Falköpingsbygdens lundmiljöer som inspira-
tion. Här finns ett ljust grönt krontak och öar av markvegetation 
som tillsammans ger en ombonad plats med löst strödda stolar 

Kulturstråket

Kulturstråket förbinder Stora torget med Kyrkparken. Stråket ska 
utgöra en tydlig koppling och består av en sekvens av olika rum 
och platser med skilda aktiviteter och upplevelser i fokus. Med 
start i den lilla scenen i Stora torgets västra östra del följer stråket 
fasadernas vackra böjda form. Stråket går i gränsen mellan den 
öppna torgytan, uteserveringar och affärer samt leder, med en en-
hetlig markbeläggning av hällar förbi Lunden i väster och svingar 
sig ut på Köttorget. Torgets parkprägel förstärks ytterligare längs 
den norra sidan med träd som kompletterar den körsbärslund 
som finns längre söderut. Under träden bibehålls den tåliga 
beläggningen som oöm bas för skate, barnloppis, utställningar, 
marknad och happenings. Den norra fasaden får långa bänkar 
i bästa söderläge och klätterväxter för att göra miljön vänligare. 
På ytan föreslås även en sittpuck i trä som scen eller för häng. 
Köttorgets ungdomliga prägel kan ytterligare förstärkas om den 
norra byggnaden hade innehållit verksamheter riktade mot unga – 
ett ungdomens torg. Kulturstråket fortsätter upp mot Kyrkparken. 
För att skapa en ny och viktig attraktion i staden föreslås att den 
befintliga parkeringen väster om Kötttorget flyttas längre söderut 
inom samma fastighet. På så sätt kan en öppen grässlänt skapas 
– perfekt för lek, spel och picknic i bästa läge i staden och med 
direkt kontakt med torgytan. Lösningen medger även en förstärkt 
koppling till den fina Prästgården (Förskolan) som går att se ända 
från Stora torget men som idag skyms. Den svaga slänten – Kyrk-
backen – är en viktig del i att skapa multifunktionella ytor för alla 
i stadens centrum, inte minst för barn. Marken kan modelleras så 
att det bildas en lågpunkt för dagvatten i dess lägsta punkt. Om 
det inte är möjligt att flytta parkeringarna kvarstår dagens lösning 
och Kulturstråket leds i Kyrkogatan. Kulturstråket accentueras 
under hela dess sträcka av stolpbelysning och av mindre sitt- och 
lekpollare och det finns flera ställen som lämpar sig för tillfällig 
eller permanent konst. 

Storgatan
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Meditationsplatsen, ett avskilt och lugnt rum i Kyrkparken som bl a kan 
nyttjas vid utegudstjänster 

Parkens stora träd kompletteras med flera skikt som mindre blommande 
träd och fältskikt av örter och lökar

Pilgrimens nyckelord som konstnärliga och lekfulla objekt: Frihet 
(vandringsstav), Enkelhet (tält), Tystnad (mantel), Bekymmerslöshet (hatt), 
Långsamhet (kängor), Andlighet (kors) och Delande (ryggsäck). 

Ytan runt kyrkan förtydligas med ett enhetligt markmaterial och i väster 
med klippta häckar

En trädgård blir den naturliga platsen för caféets servering sommartid

En ny mötesplats med en lång bänk längs den soliga kyrkväggen och en 
vattenspegel att samlas runt -  en plats för reflektion

Pergolan skapar plats för möten i ett grönt rum och avgränsar och binder 
samman kyrkparken med förskolegården

Lekskulptur kopplar samman Kyrkbacken och förskolegårdens funktioner 
och aktiviteter

Kyrkbackens lågpunkt som vid skyfall kan fördröja dagvattnet

Stråket till Kyrkparken med sittplatser och blomsterprakt

Nya gröna parkeringar (totalt ca 40+50 platser)

Köttorget kompletteras och blir ett robust rum för aktiviteter med fokus 
på barn och unga (streetskate, barnens loppis mm)

Stora torgets den västra sida får en kant med gröna öar och nya träd som 
skapar förutsättningar för vistelse och aktiviteter

Det nordvästra hörnet av torget är en grön entré och mötesplats.

Vid stora flöden leds dagvattnet ned i växtbädden och kommer de nya 
träden till godo 

Kanten mot husen längs Storgatan får en utformning som speglar 
hörnhusets jugendarkitektur och samtidigt gör entréerna tillgängliga. 

Torget erbjuder plats för flexibel användning som marknad, foodtrucks 
och tillfälliga evenemang och arrangemang

Malta Johanna får en upphöjd, cirkulär vistelseyta runt fontänen med en 
sittkant som vänder sig ut mot torgets alla sidor

De gamla praktmasterna uppdateras och kompletteras med moderna 
ljuskällor

Generösa upphöjda ytor ger tillgängliga entréer och ytor för 
uteserveringar och sittkanter mot torget 

Breda kanter i trä erbjuder sittplatser vända mot torgytan

På torget finns gott om plats för uteserveringar 

Fasta bänkar i bästa läge inbjuder till möte på torget

Lilla Mösseberg innehåller formationer av stenblock med olika geologisk 
historia komponerade med träflak och vegetation - ytor som inbjuder till 
lek och aktivitet 

Soffparkett
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FALKÖPINGS STADSKÄRNA EXTRA LAGRAD

LEDSTRÅK

0,7 m 2,0 m varierar

STRÅK MED HÄLLAR BETONGMARKSTEN

mötesplats

streetskatedagvatten leds till växtbäddar

smalbladiga askar 
som komplement till 
befintliga körsbär

långbänk  
och grönska

BEFINTLIGT

PROGRAMSKISSER ENTRÉPLATS SANKT OLOFSGATAN & DOTORPSGATAN skala 1:500 (A1)

VY KORSNINGEN DOTORPSGATAN OCH TRÄDGÅRDSGATAN

SEKTION GENOM STRÅKET MOT KYRKBACKEN skala 1:50 (A1)

VY ÖVER KYRKPARKEN

Stadskärnans stråk belyses i huvudsak av modifierade eller nya 
lyktor kombinerat av områdets kombistolpe som har plats för 
både lykta och olika strålkastare. Lyktorna ger ett varmt och 
mjukt omgivningsljus och strålkastarna adderar ett scenografiskt 
lager som bidrar till stadskärnans karaktär och ger en variation av 
upplevelser längs stråken, som gör att stadskärnan kan rumma fler 
och olika människor. Effekterna skapar mindre platsbildningar och 
mötesplatser.

Den nya belysningen på Köttorget ökar förståelsen av platsens 
funktioner och förstärker stråket mellan torg och park genom 
att se till att vyn upp över kyrkbacken och mot torget är ostörda. 
Kantzonen längs byggnaden aktiveras genom olika belysningar 
som skapar stämning och bidrar till en rumslighet som är bra för 
orienteringen och gör det attraktivt att vistas där.  

Kyrkparken och kyrkan

När man passerat Kyrkbacken kommer man fram till Kyrkparken. I 
förslaget har stigluckan mot Köttorget tagits bort för att ytterliga-
re förstärka kontakten mellan parken och staden men den är också 
möjlig att ha kvar. Muren väster om stickluckan som vetter ut mot 
gräsytorna sänks till sitthöjd och blir en fin långbänk att vistas på i 
bra sydvästläge. Väl innanför muren skapas en ny entréplats med 
ett mindre vattenspel och bänkar utmed kyrkans fasad. Formen 
på platsen mellan kyrkan och gräsmattorna har gjorts mer distinkt 
och inramas väster om kyrkan av en lägre häck för att skapa en 

förplats till kyrkan och en tydligare rumslig gräns. På kyrkans 
nordöstra sida, närmast Kyrkans hus, skapas en trädgård i en helt 
annan skala än parken i övrigt. Trädgården tar sin inspiration i 
äldre anläggningar med låga klippta häckar med en stor variation 
av växter i odlingsrutorna. Genom att skapa en öppning i dagens 
mur mot Kyrkans hus samt även sänka muren väster om öppning-
en skapas en större koppling mellan Kyrkparken och gården. Det 
medför också att det lätt går att ordna caféverksamhet som bildar 
en aktiv länk mellan Kyrkparken och Kyrkans hus. I den västra 
delen av Kyrkparken, som också är den lugnaste delen, skapas ett 
meditationsrum för återhämtning och kontemplation men även 
för utomhusgudstjänster. Platsen ramas in av en låg vintergrön 
häck och består också av ett fåtal mindre träd med rik blomning 
och vackra höstfärger. Gränsen mot Prästgården (förskolan) görs 
mer transparent för att knyta de gröna områdena till varandra och 
utgörs av en pergolagång med klätterväxter och sittplatser. Pergo-
lan blir också en del i det staket som är nödvändigt runt förskolan. 
I den östra delen, vid förskolans entré kan pergolan också fungera 
som cykelparkering och entrémotiv till verksamheten. Kyrkparken 
med omgivande grönska ska vara en inspirerande och lekfull miljö 
för barn. En ny naturinspirerad lek placeras i Kyrkbacken och träd 
som på sikt kan bli klätterträd planteras. Gränsen mellan förskolan 
och Kyrkbacken görs så transparent det går och lekmiljöer både 
på förskolan och utanför kan bli en tillgång för alla. I Kyrkparken 
skapas små lekskulpturer med utgångspunkt i Pilgrimens sju  
nyckelord och de symboler som är kopplade till dem; staven, 

tältet, kappan, hatten, kängorna, korset och ryggsäcken. Dessa 
lekfulla inslag sprids ut över Kyrkparken och blir en värld att upp-
täcka efter hand. Kyrkans parkering görs något bredare och kan 
därmed uppta en mindre yta än idag med samma antal platser. 
Dagens karaktär i Kyrkparken som utgörs av de stora träden med 
hög krona ska bevaras. På enstaka ställen kan det dock bli aktuellt 
att ta bort enstaka träd för att släppa ner ljus som ger en gynn-
sammare miljö till nya lägre träd med andra kvaliteter. Framför 
allt gäller det vid meditationsrummet och vid caféytan men även 
i gränsen mot Kyrkbacken kan det bli aktuellt för att åstadkomma 
en bättre visuell kontakt. Lägre träd med blomning och höstfärg 
införs i parken, exempelvis magnolia, prydnadskörsbär och kop-
parhäggmispel. Delar av gräsytorna kan omvandlas till ängsmiljöer 
med hav av olika vårlökar. Längs murarna i den västra delen 
föreslås en woodlandplantering med vintergröna marktäckare och 
enstaka prydnadsbuskar som blomsterkornell och rhododendron. 

Kyrkparkens förses med nya belysningslyktor som ger de gröna 
omgivningarna ett mjukt ljus vilket kompletteras med scenogra-
fiska belysningar som tillför stämning och gör parken och kyrkan 
till en del av attraktiv och trygg del av stadskärnan. Väl utvald 
och finstämd ljussättning skapas, främst i miljön närmast kyrkan, 
särskilt vid vattenspelet och mötesplatsen i öster. Solitärträd kan 
accentueras för att göra grönskan närvarande i den annars rofyllt 
dämpade parken. All stämningsbelysning anpassas till parkens 
framtida funktioner och med hjälp av styrning kan ljusnivån i 
parken varieras över dygnet eller året.

Entréer till Stadskärnan

För att markera stadskärnans särställning i stadsväven skapas ett 
antal entréplatser. Syftet med dessa platser är vara en välkom-
nande mötesplats och genom sin gestaltning vara ett skyltfönster 
för den miljö som bygger upp stadskärnan. Entréplatserna ska 
också kunna fungera för information om vad som är på gång, 
exempelvis skyltar om marknadsdagar, sommargata osv. I förslaget 
redovisas tre större entréplatser, alla med den likheten att de 
ligger i stadskärnans ytterområde och på så sätt definierar stads-
kärnan, men konceptet är framtaget för att även kunna appliceras 
på de mindre entréer. Entréerna består av ett fåtal element; ett 
gemensamt rutigt golv (en koppling till rutnätsstaden och befintlig 
beläggning vid Kyrkans hus), höga belysningsmaster i trä med 
skyltinfästningar, en sitt-/mötesplats i trä, ett karaktärsgivande 
träd och några av Lilla Mössebergs stenar som smitit från Stora 
torget. Ett koncept med lager på lager som gör att varje entré kan 

utformas efter sina förutsättningar och olika miljöer kan uppstå 
utifrån ett gemensamt tema. 

Belysningen vid entréerna är viktigt och definieras genom en eller 
flera vackra rundkoniska stolpar, gärna av trä, med olika typer av 
strålkastare. Stolparna blir tydliga markörer i dagsljus och strål-
kastarna ger möjlighet för att iscensätta entréerna på unika sätt, 
samtidigt som de får ett samlat uttryck och en röd tråd.  

På stolparna kan även armaturen CitySwan monteras vars lysande 
armaturhus kan programmeras till att skifta färg. Effekten kan 
annonsera olika typer av arrangement i stadskärnan. Stolparna 
kompletteras med lägre belysningar som bidrar till mer intima 
stämningar. Belysningen gör att entréerna blir tydliga på avstånd 
och har samtidigt har ett stort värde för gående där de, hjälper till 
med orienteringen, ökar upplevelsen av trygghet och välkomnar 
människor in i stadskärnan.
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§ 93 Dnr 2021/00336  

Information om kommunstyrelsens 
verksamhetsrapport per den 31 augusti 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna informationen och 

lägger den till handlingarna.    

Bakgrund 
Under sammanträdet har information om kommunstyrelsens 
verksamhetsrapport per den 31 augusti 2021 givits muntligen till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet kommer att behandlas av 
kommunstyrelsen med skriftligt underlag den 15 september 2021.  
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§ 94 Dnr 2021/00304  

Antagande av ny förbundsordning för 
kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny 

förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering östra 
Skaraborg. 

2 Förbundsordningen ska gälla från och med den 1 januari 2022 och ersätter 
kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2018, § 145. 

Bakgrund 
Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg 
beslutade den 21 juni, § 17, att föreslå nuvarande och tillkommande 
medlemskommuner att fastställa ny förbundsordning att gälla från den 1 
januari 2022. Beslutet fattades under förutsättning att Götene kommun 
beslutade att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet vid sitt 
sammanträde den 21 juni 2022. Förvaltningen noterar att Götene kommun 
beslutade att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet vid 
kommunfullmäktiges möte den 21 juni 2022. 

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade den 30 september 
2019, § 104, att återremittera ett dåvarande förslag till förbundsordning till 
förvaltningen. Motiveringen var att arvode till vice ordförande behövde 
utredas ytterligare för att säkerställa en gemensam hållning mellan 
kommunalförbundets medlemmar. Bestämmelsen gällande arvode till andre 
vice ordförande har beretts gemensamt av kommundirektörerna i 
medlemskommunerna. Det nya förslaget är att fast arvode till ordförande och 
eventuellt vice ordförande ska fastställas av Skövde kommuns 
kommunfullmäktige.  

Enligt skrivelse bifogad till protokollet framgår att de nuvarande 
medlemskommunerna har velat göra en översyn av förbundets uppdrag då 
det var länge sedan förbundets uppdrag bestämdes. Detta har sammanfallit 
med att Vara, Essunga, Grästorp och Götene har valt att inträda i förbundet. 
Därmed behövs en ny förbundsordning.  

Det har sedan AÖS bildades skett flera strukturförändringar på 
avfallsområdet. I april 2018 röstade Europaparlamentet för en ny 
avfallslagstiftning med syfte att främja övergången till en cirkulär ekonomi 
där avfallsgenereringen minimeras. Det har lett till ändring av en rad 
nationella lagar och där regeringen beslutat att bland annat överföra ansvaret 
för returpapper från producenterna till kommunerna.  
Vid översynen av AÖS uppdrag har slutsatserna dragits att AÖS ska: 
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-  bistå med kompetens och strategiskt stöd till medlemskommunerna i alla 
frågor som rör avfallsområdet, inklusive stöd i det avfallsförebyggande 
arbetet, 

-  bereda avfallsplanen och vara drivande i arbetet med att genomföra den 
och att följa upp det arbete som gjorts, 

-  ta över det kommunala informationsansvaret inom avfallsområdet 
inklusive information om avfallsförebyggande åtgärder till hushållen, 

-  utveckla ett gemensamt arbetssätt mellan medlemskommunerna och 
AÖS, 

-  återinträda som samrådspartner gentemot 
producentansvarsorganisationerna.  

Samarbetet inom AÖS har varit svaret på de strukturförändringar som skett 
på avfallsområdet och därför bedöms det vara kostnadseffektivt med fyra 
nya medlemskommuner. Varje ny medlem innebär en förstärkning av 
förbundet och ökar möjligheten att nå ”en prisvärd och kretsloppsanpassad 
avfallshantering” samt att svara upp mot kommande utmaningar inom 
avfallsområdet. Taxorna i de tillkommande medlemskommunerna bedöms 
generera intäkter som motsvarar kostnaderna för verksamheterna. Taxorna 
kommer att behållas i de tillkommande medlemskommunerna och en 
samordning av taxorna förväntas kunna göras inom tre till fem år.  
När kommunalförbundet utökas med ytterligare medlemskommuner kommer 
namnet att ändras då det blir missvisande med hänvisning till det kommande 
geografiska medlemsområdet. Kommunalförbundet kommer därför att byta 
namn till ”Avfall & Återvinning Skaraborg”.   
Förvaltningens bedömning 
I 9 kap. 6 § kommunallagen framgår de punkter som en förbundsordning ska 
innehålla. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att vissa av 
bestämmelserna i 9 kap. 6 § kommunallagen behöver förtydligas i 
förbundsordningen. Det gäller bland annat punkten 12 som gäller 
förbundsmedlemmarnas styrning och insyn i förbundets ekonomi och 
verksamhet samt punkten 14 om att allmänheten ska ha rätt att ställa frågor 
om årsredovisningen vid ett sammanträde och i så fall förutsättningarna för 
detta. 
Vid kontakt med förbundets sakkunnige har uppgetts att fokus varit att 
förändra förbundets uppdrag och bestämmelsen om arvode. Någon generell 
översyn av förbundsordningen har inte gjorts. Vid en framtida revidering av 
förbundsordningen bör en generell översyn göras för att säkerställa att 
samtliga punkter i 9 kap. 6 § kommunallagen är tydligt angivna. Förslaget 
har beretts under en längre tid och det krävs likalydande beslut tagna i 
samtliga medlemskommuner för att förbundsordningen ska kunna börja 
gälla. Mot bakgrund av det föreslår kommunledningsförvaltningen att 
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förslaget antas men rekommenderar samtidigt att förbundsordningen 
förtydligas avseende punkterna 12 och 14 i 9 kap. 6 § kommunallagen vid en 
framtida revidering av förbundsordningen.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar ny 
förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg. 
Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2022.         

Finansiering 
Avfallshanteringen avgiftsfinansieras av renhållningskollektivet. 
Bedömningen är att ändringen av taxan inte kommer medföra att AÖS 
ekonomi är i balans utan kommande årliga höjningar behöver göras av taxan. 
Målet är att ekonomin i kommunalförbundet ska vara i balans till år 2024.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-24 
Direktionens beslut, 2021-06-21 
Skrivelse om ny förbundsordning, 2021-06-10 
Förslag till ny förbundsordning, 2021-06-21 
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 Kommunstyrelsen 

Förbundsordning för kommunalförbundet 
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny 

förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra 
Skaraborg. 

2 Förbundsordningen ska gälla från och med den 1 januari 2022 och ersätter 
kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2018, § 145.      

Bakgrund 
Direktionen för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
beslutade den 21 juni, § 17, att föreslå nuvarande och tillkommande 
medlemskommuner att fastställa ny förbundsordning att gälla från den 1 
januari 2022. Beslutet fattades under förutsättning att Götene kommun 
beslutade att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet vid sitt 
sammanträde den 21 juni 2022. Förvaltningen noterar att Götene kommun 
beslutade att ansöka om medlemskap i kommunalförbundet vid 
kommunfullmäktiges möte den 21 juni 2022. 
Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade den 30 september 
2019, § 104, att återremittera ett dåvarande förslag till förbundsordning till 
förvaltningen. Motiveringen var att arvode till vice ordförande behövde 
utredas ytterligare för att säkerställa en gemensam hållning mellan 
kommunalförbundets medlemmar. Bestämmelsen gällande arvode till andre 
vice ordförande har beretts gemensamt av kommundirektörerna i 
medlemskommunerna. Det nya förslaget är att fast arvode till ordförande och 
eventuellt vice ordförande ska fastställas av Skövde kommuns 
kommunfullmäktige.  
Enligt skrivelse bifogad till protokollet framgår att de nuvarande 
medlemskommunerna har velat göra en översyn av förbundets uppdrag då 
det var länge sedan förbundets uppdrag bestämdes. Detta har sammanfallit 
med att Vara, Essunga, Grästorp och Götene har valt att inträda i förbundet. 
Därmed behövs en ny förbundsordning.  
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Det har sedan AÖS bildades skett flera strukturförändringar på 
avfallsområdet. I april 2018 röstade Europaparlamentet för en ny 
avfallslagstiftning med syfte att främja övergången till en cirkulär ekonomi 
där avfallsgenereringen minimeras. Det har lett till ändring av en rad 
nationella lagar och där regeringen beslutat att bland annat överföra ansvaret 
för returpapper från producenterna till kommunerna.  
Vid översynen av AÖS uppdrag har slutsatserna dragits att AÖS ska: 

- bistå med kompetens och strategiskt stöd till medlemskommunerna i 
alla frågor som rör avfallsområdet, inklusive stöd i det 
avfallsförebyggande arbetet, 

- bereda avfallsplanen och vara drivande i arbetet med att genomföra 
den och att följa upp det arbete som gjorts, 

- ta över det kommunala informationsansvaret inom avfallsområdet 
inklusive information om avfallsförebyggande åtgärder till hushållen, 

- utveckla ett gemensamt arbetssätt mellan medlemskommunerna och 
AÖS, 

- återinträda som samrådspartner gentemot 
producentansvarsorganisationerna.  

Samarbetet inom AÖS har varit svaret på de strukturförändringar som skett 
på avfallsområdet och därför bedöms det vara kostnadseffektivt med fyra 
nya medlemskommuner. Varje ny medlem innebär en förstärkning av 
förbundet och ökar möjligheten att nå ”en prisvärd och kretsloppsanpassad 
avfallshantering” samt att svara upp mot kommande utmaningar inom 
avfallsområdet. Taxorna i de tillkommande medlemskommunerna bedöms 
generera intäkter som motsvarar kostnaderna för verksamheterna. Taxorna 
kommer att behållas i de tillkommande medlemskommunerna och en 
samordning av taxorna förväntas kunna göras inom tre till fem år.  
När kommunalförbundet utökas med ytterligare medlemskommuner kommer 
namnet att ändras då det blir missvisande med hänvisning till det kommande 
geografiska medlemsområdet. Kommunalförbundet kommer därför att byta 
namn till ”Avfall & Återvinning Skaraborg”.   

Förvaltningens bedömning 
I 9 kap. 6 § kommunallagen framgår de punkter som en förbundsordning ska 
innehålla. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att vissa av 
bestämmelserna i 9 kap. 6 § kommunallagen behöver förtydligas i 
förbundsordningen. Det gäller bland annat punkten 12 som gäller 
förbundsmedlemmarnas styrning och insyn i förbundets ekonomi och 
verksamhet samt punkten 14 om att allmänheten ska ha rätt att ställa frågor 
om årsredovisningen vid ett sammanträde och i så fall förutsättningarna för 
detta. 

Vid kontakt med förbundets sakkunnige har uppgetts att fokus varit att 
förändra förbundets uppdrag och bestämmelsen om arvode. Någon generell 
översyn av förbundsordningen har inte gjorts. Vid en framtida revidering av 
förbundsordningen bör en generell översyn göras för att säkerställa att 
samtliga punkter i 9 kap. 6 § kommunallagen är tydligt angivna. Förslaget 
har beretts under en längre tid och det krävs likalydande beslut tagna i 
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samtliga medlemskommuner för att förbundsordningen ska kunna börja 
gälla. Mot bakgrund av det föreslår kommunledningsförvaltningen att 
förslaget antas men rekommenderar samtidigt att förbundsordningen 
förtydligas avseende punkterna 12 och 14 i 9 kap. 6 § kommunallagen vid en 
framtida revidering av förbundsordningen.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar ny 
förbundsordning för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg. 
Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2022.         

Finansiering 
Avfallshanteringen avgiftsfinansieras av renhållningskollektivet. 
Bedömningen är att ändringen av taxan inte kommer medföra att AÖS 
ekonomi är i balans utan kommande årliga höjningar behöver göras av taxan. 
Målet är att ekonomin i kommunalförbundet ska vara i balans till år 2024.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-24 
Direktionens beslut, 2021-06-21 
Skrivelse om ny förbundsordning, 2021-06-10 
Förslag till ny förbundsordning, 2021-06-21       

Beslutet ska skickas till 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg 
Pia Alhäll, kommundirektör 
 

 
Sara Cronholm 
Kommunjurist 









 
     
Datum  Handläggare  Beteckning 

    2021-06-10      
 
 
 
 

 
 

 

Skrivelse, ny förbundsordning 

Bakgrund 

Medlemskommunernas översyn av förbundets uppdrag sammanfaller med fyra nya 

medlemmars inträde i förbundet, vilket är bakgrunden till ny förbundsordning att gälla 

från 1 januari 2022. I samband med översynen har nuvarande medlemskommuner 

aktivt medverkat till de nya medlemmarnas inträde i förbundet. 

Under de senaste decennierna har den kommunala avfallshanteringen präglats av 

betydande strukturförändringar med introduktion av nya ekonomiska och legala 

styrmedel, nationella miljömål, avreglering av ansvarsåtaganden, införande av 

producentansvar samt inte minst implementeringen av EU:s ramdirektiv för avfall från 

2008.  

AÖS bildades år 2000 med syfte ”att utveckla och styra avfallshanteringen i regionen så 

att en prisvärd och kretsloppsanpassad avfallshantering uppnås till lägre pris än om varje 

kommun agerar enskilt”. Så här långt har också ett växande förbund inneburit en 

gemensam möjlighet att möta förändringarna med jämförelsevis rimliga avgifter för 

invånarna. 

Strukturförändringarna fortsätter emellertid och i april 2018 röstade 

Europaparlamentet för en ny avfallslagstiftning. Syftet är att främja övergången till en 

mer cirkulär ekonomi där produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge 

som möjligt och där avfallsgenereringen minimeras. De reviderade direktiven som 

tillsammans kallas avfallspaketet kommer med nationella justeringar att leda till ett 

antal ändringar i svenska lagar och andra författningar under åren 2020 - 2025. 

Regeringens beslut i december 2020 att överföra ansvaret för returpapper från 

producenterna till kommunerna är ett konkret exempel på förändrad lagstiftning.  
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Översyn av förbundets uppdrag 

Under hösten 2020 bestämde medlemskommunerna att en översyn av förbundets 

uppdrag var lämplig utifrån att det var länge sedan uppdraget ursprungligen 

formulerades och under den tiden har det skett mycket vad gäller både lagstiftning och 

teknisk utveckling. Slutsatsen från översynen är att: 

Förbundet ska bistå med kompetens och strategiskt stöd till medlemskommunerna i 

alla frågor som rör avfallsområdet, inkl. stöd i det avfallsförebyggande arbetet 

förutom att bereda avfallsplanen också vara drivande i arbetet med att genomföra 

den och att följa upp det arbete som gjorts.

ta över det kommunala informationsansvaret inom avfallsområdet inkl. information 

om avfallsförebyggande åtgärder till hushållen  

utveckla ett gemensamt arbetssätt mellan medlemskommun och AÖS 

återinträda som samrådspartner gentemot producentansvarsorganisationerna 

 

En ytterligare slutsats från översynen är att det finns behov av att låta någon med 

särskild kompetens inom området utreda förbundets möjligheter till och 

förutsättningar för verksamhet inom områdena:  

fastighetsnära insamling (FNI) av återvinningsbara material för en- och 

flerfamiljshus 

insamling av de kommunala verksamheternas återvinningsbara material 

insamling av de kommunala verksamheternas farliga avfall, byggnadsavfall och 

asfalt 

mottagning av avfall från ”mindre” företag 

 

AÖS har uppdragit åt konsultföretaget Miljö & Avfallsbyrån att genomföra utredningen 

som ska redovisas för medlemskommunerna senast under april 2022. 
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Förbundets namn 

När merparten av kommunerna i Skaraborg är medlemmar i förbundet blir den nuvarande 

hänvisningen i förbundets namn till östra Skaraborg missvisande. Medlemskommunernas 

översyn innebär därför att förbundets namn ändras till ”Avfall & Återvinning Skaraborg” 

 

Nya medlemmar 

Samarbete mellan kommuner i Skaraborg har varit svaret på strukturförändringarna 

inom avfallsbranschen och ett utökat samarbete med fler medlemskommuner i AÖS 

bedöms fortsatt vara ett kostnadseffektivt svar på nya utmaningar. 

För förbundet innebär en ny medlemskommun initiala ansträngningar som inte helt 

låter sig beräknas i förväg. Varje ny medlem har dock inneburit en förstärkning av 

förbundet och en ökad gemensam möjlighet att nå ”en prisvärd och kretsloppsanpassad 

avfallshantering”.  

 

Vara, Essunga, Grästorp och Götene  

Insamling av matavfall fortsätter att vara den huvudsakliga orsaken till att fler 

kommuner i Skaraborg söker medlemskap i AÖS och under 2020 - 2021 har 

direktionen fortlöpande informerats om överläggningarna med Vara, Essunga, Grästorp 

och Götene. Överläggningarna har förts i andan av direktionens syn på nya medlemmar 

i AÖS (framtidsdagen den 7 februari 2017). Varas medlemskap har angetts som en 

förutsättning för Essungas och Grästorps medlemskap. Detta av såväl geografiska som 

verksamhetsmässiga skäl. Tiden för samordning av verksamheter och taxor har angetts 

till 3 – 5 år. 

 

Vara 

Vara budgeterar med ett överskott år 2021 i syfte att minska eller helt återställa 

renhållningsverksamhetens negativa fond. En eventuellt kvarvarande fond kommer att 

kvarstanna hos Vara kommun.  



 
 

4 (7) 
 

 

Vara startade insamling av matavfall den 1 januari 2021 och har valt samma system 

med bruna kärl och papperspåsar som AÖS. För närvarande töms restavfallet varannan 

vecka och en ändring av tömningsfrekvensen till var fjärde vecka sker lämpligen 

samordnat med start av matavfall i Essunga och Grästorp.  

Sophämtningen i Vara sker på entreprenad av RagnSells AB som även debiterar 

renhållningsavgifterna. En överföring av kundregister till kommunen (AÖS) är 

avtalsreglerad. AÖS erfarenhet av liknande överföringar av kundregister från 

medlemskommunernas energibolag bedöms underlätta en kommande överföring. 

RagnSells AB äger behållarna för restavfall i Vara kommun. Inför ny entreprenad-

upphandling behöver behållarna övergå till AÖS ägo på samma sätt som vid Skaras 

medlemskap. Inget tyder på att entreprenören skulle motsätta sig att överlåta 

behållarna till ett adekvat pris. Matavfallsbehållarna ägs av Vara kommun och kommer 

att överlåtas till AÖS till bokfört värde. 

Vara projekterar för närvarande en ny återvinningscentral som beräknas stå färdig 

under 2022 och AÖS har varit delaktig i arbetet. Den nya återvinningscentralen 

kommer att ersätta den nuvarande som ägs och drivs av RagnSells AB. Den framtida 

kostnaden för ÅVC i Vara bedöms bli lägre eller i paritet med nuvarande kostnad för 

avtalet med RagnSells AB. Det lokala näringslivet förväntas fortsatt kunna lämna sitt 

avfall vid RagnSells anläggning. 

AÖS kundenkäter har påvisat behovet av ett mer omfattande informationsarbete. 

Därutöver är en utökad kommunikation med medlemskommunerna en av 

slutsatserna i översynen av AÖS uppdrag. Vara kommuns medlemskap innebär 

ett värdefullt tillskott via personalövertag av en medarbetare med kompetenser 

och kunskaper som med fördel kan nyttjas i arbetet med information och 

kommunikation inom hela förbundet.  

 

Essunga 

Kommunen bedömer att verksamhetens ekonomi kommer att vara i balans efter en 

taxehöjning den 1 januari 2021 och AÖS delar bedömningen. 
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AÖS behöver införa sortering av matavfall i Essunga kommun på motsvarande sätt som 

vid medlemskapen för Skara, Mariestad och Gullspång. Sortering av matavfall i Essunga 

införs samordnat med Grästorp. 

De enskilda avloppsanläggningarna i Essunga är i slutskedet av den kartläggning som 

utförs av kommunens miljökontor. AÖS behöver därefter införliva och upphandla den 

regelmässiga tömningen. Med tillgång till kartläggningen finns goda förutsättningar 

inför en upphandling. 

Sophämtning utförs på entreprenad av RagnSells AB. Kundregister och avfallsbehållare 

för restavfall hanteras på samma sätt som för Vara. 

En fortsatt tillgång till återvinningscentralen för det lokala näringslivet framhålls som 

viktigt i Essunga. Frågan om företagens tillgång till förbundets återvinningscentraler 

bedöms finna sin lösning inom ramen för Miljö- och Avfallsbyråns utredning samt grönt 

kort för företag vid Odenslunds ÅVC i Gullspång. 

 

Grästorp 

Grästorp har tidigare haft sortering av matavfall via färgade plastpåsar (Optibag) men 

efter problem vid den behandlande anläggningen i Trollhättan avvecklades sorteringen. 

Sortering av matavfall i Grästorp återinförs samordnat med Essunga. 

Grästorps kommun har lämnat en skriftlig försäkran som innebär att AÖS vid behov 

kan lämna slam från enskilda avloppsanläggningar vid det kommunala reningsverket. 

Slammet har traditionellt varit föremål för spridning på energigrödor och den skriftliga 

försäkran har upprättats i det fall spridningen av någon anledning inte längre kan 

fortsätta. AÖS medverkar i förberedelserna för upphandling av entreprenad för 

tömning av enskilda avloppsanläggning från den 1 mars 2022. 

Sophämtning utförs på entreprenad av RagnSells AB men kundregister och debitering 

av renhållningsavgifter ombesörjs av Grästorps kommun. Överföring av kundregister 

till AÖS planeras att genomföras i samband med medlemskapet. Avfallsbehållare för 

restavfall hanteras på samma sätt som för Vara. 
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Återvinningscentralen i Grästorp är samlokaliserad med kommunens reningsverk och 

det är medarbetare inom samhällsbyggnads- och arbetsmarknadsenheten som svarar 

för skötsel och drift av anläggningen. Diskussioner om detaljer pågår med inriktning att 

upprätta ett avtal som innebär att verksamheten tills vidare kan fortgå som tidigare.  

En fortsatt tillgång till återvinningscentralen för det lokala näringslivet framhålls som 

viktigt i Grästorp. Företagens tillgång till återvinningscentralen hanteras på samma sätt 

som för Essunga. 

 

Götene 

Götenes avfallsverksamhet återfinns i det kommunala bolaget Götene Vatten & Värme 

AB och överläggningarna med AÖS har omfattat såväl bolaget som kommunen.  

Renhållningsverksamheten är budgeterad med överskott för 2021. 

AÖS behöver införa sortering av matavfall i Götene kommun och införandet kan 

samordnas med dito i Essunga och Grästorp. 

Sophämtning utförs på entreprenad av Remondis AB. Befintliga kundregister övertas 

från Remondis AB (sophämtning) och PR Slamsugning AB (enskilda 

avloppsanläggningar). Inget tyder på att entreprenörerna skulle motsätta sig 

överföringarna av kundregister som är avtalsreglerad. Avfallsbehållare för restavfall 

hanteras på samma sätt som för Vara. 

Maskiner och inventarier på återvinningscentralen har varit föremål för gemensam 

värdering och kommer att förvärvas av AÖS i samband med medlemskapet. En fortsatt 

tillgång till återvinningscentralen för det lokala näringslivet framhålls som viktigt i 

Götene. Företagens tillgång till återvinningscentralen hanteras på samma sätt som för 

Essunga och Grästorp. 

Utöver personalövertag av medarbetare vid återvinningscentralen innebär Götenes 

medlemskap ett värdefullt tillskott via en medarbetare med kompetenser och 

kunskaper som väl motsvarar den vakanta tjänsten som miljöingenjör inom AÖS. Den 

nuvarande verksamhetschefen närmar sig pension och personalövertaget bedöms 
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underlätta samgåendet genom överföring av dennes djupa kunskaper om 

verksamheten i Götene. 

 

Samordning av taxor och föreskrifter 

Taxorna i de tillkommande medlemskommunerna bedöms generera intäkter som 

motsvarar kostnaderna för verksamheterna. Enskilda avgifter är jämförelsevis både 

lika, högre samt lägre än hos AÖS, men den allmänna bilden är ett högre taxeläge hos 

merparten av de blivande medlemmarna. Samordning av avtalstider och -villkor samt 

nya entreprenadupphandlingar beräknas minska de nya medlemskommunernas 

kostnader. Med reservation för nya krav gällande returpapper och höjt mål för 

matavfallsinsamling bör taxorna om möjligt bibehållas i de nya medlemskommunerna i 

avvaktan på AÖS planerade avgiftshöjningar i de nuvarande medlemskommunerna. 

Nuvarande AÖS förväntas vara i ekonomisk balans 2024. 

Sammanfattningsvis bedöms samordningen av taxor kunna ske inom 3 – 5 år. 

Avfallsföreskrifterna i samtliga kommuner behöver revideras huvudsakligen som en 

förutsättning för insamling av matavfall inkl. samordning av hämtningsfrekvenser. 

 

Sammanfattande bedömning 

Kommande förändringar och krav inom avfallssektorn och den cirkulära ekonomin 

talar starkt för ett större förbund med Vara, Essunga, Grästorp och Götene som 

medlemmar. En större enhet står bättre rustade för kommande förändringar och kan 

bland annat genom upphandlingar och samlad kompetens hålla nere kostnaderna för 

verksamheten vilket påverkar avgifterna för avfallshanteringen i positiv riktning. 

De nya medlemskommunerna bedöms därför stärka förbundet och det nya uppdraget 

ger förutsättningar för en bra och framtidsinriktad avfallshantering i AÖS område. 

 

 

 

Lars Persson 
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Förbundsordning Kommunalförbundet Avfall & 
Återvinning Skaraborg, 222000-1206  

§ 1 Medlemmar, namn och säte 
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.  

Kommunalförbundets namn är Avfall & Återvinning Skaraborg och förbundet har sitt säte i Skövde.  

§ 2 Ändamål och uppdrag  
Kommunalförbundets ändamål är att ansvara för det kommunala ansvaret enligt Miljöbalkens 15 kap 20-
21 §§. Kommunalförbundet ska skapa en långsiktigt hållbar organisation för insamling och hantering 
enligt det kommunala ansvaret.   

Kommunalförbundet ska i samarbete med medlemskommunerna aktivt verka för hållbar utveckling och 
bidra till samhälls-, miljö- och kundnytta inom sin verksamhet. 

Kommunalförbundet ska i sin verksamhet och i samverkan med medlemskommunerna utgå från EU:s 
avfallstrappa och nationella, regionala och lokala miljömål.  

Kommunalförbundet har i uppdrag att: 

- samla in och hantera avfall från hushåll och verksamheter som medlemskommunerna är skyldiga att 
svara för enligt 15 kap 20-21 §§ Miljöbalken med tillhörande lagstiftning.  

- bistå medlemskommunerna med kompetens och strategiskt stöd inom avfallshantering och det 
avfallsförebyggande arbetet, 

- bereda en gemensam renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter som sedan antas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige,  

- bidra till genomförande och uppföljning av avfallsplanen enligt den ansvarsfördelning som framgår av 
densamma, 

- medverka i samhällsplaneringen hos medlemskommunerna i syfte att tillsammans skapa förutsättningar 
för framtidens avfallshantering och god samhällsplanering med hög service till hushåll och näringsliv. 
Detta kan ske genom samarbete och samordning med medlemskommunerna om fysisk planering och 
skapande av attraktiva hållbara bebyggelsemiljöer,  

- ansvara för att hushållen får information om avfallsförebyggande åtgärder enligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter, 

- anordna möte mellan förbundschef och medlemskommunernas kommunchefer eller motsvarande minst 
två gånger per år i syfte att stärka samarbetet mellan förbundet och medlemskommunerna. 

- vid behov bjuda in medlemskommunerna till dialog, 

- samordna medlemskommunernas samråd med producentansvarsorganisationerna.  



3 (8) 

§ 3 Varaktighet 
Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.  

§ 4 Organisation 
Organisationsformen skall vara kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen utser en 
förbundschef som verkställande tjänsteperson. 

§ 5 Direktion 
Direktionen skall bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. Medlemskommunerna utser vardera en ledamot 
och en ersättare. Ordförandeposten innehas av Skövde kommun. Posten som vice ordförande alterneras 
årligen mellan övriga kommuner. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt, men inte rätt att lägga förslag eller delta i 
beslutsfattandet vid direktionens sammanträden. 

Beslut i direktionen fattas med enkel majoritet. 

I fråga om valbarhet till direktionen, dvs. sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras mandatperiod, 
tillämpas bestämmelserna i 9 kap. 3-5 §§ och 7 § kommunallagen (SFS 2017:725).  

§ 6 Arvode och ersättningar till ledamöter och ersättare 
Förbundets ledamöter, revisorer och ersättare skall erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser 
som tillämpas för Skövde kommun. 

Fast arvode för ordföranden fastställs av direktionen.  

Från och med 1 januari 2023 ersätts ovanstående med följande: 

Förbundets ledamöter som är heltidsarvoderade i andra kommunala uppdrag har inte rätt till arvode eller 
andra ekonomiska förmåner från kommunalförbundet. Övriga ledamöter, revisorer och ersättare skall 
erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som gäller för förtroendevalda i Skövde kommun. 
Förbundets förtroendevalda har dock rätt till högre ersättning per månad för resor med kollektivtrafik till 
och från sammanträden eller motsvarande än vad som anges i Skövde kommuns bestämmelser.  

Fast arvode för ordförande och eventuellt vice ordförande fastställs av Skövde kommuns 
kommunfullmäktige. 

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden 
Kungörelser och tillkännagivande sker på anslagstavla som finns på förbundets webbplats.  

§ 8 Lån, borgen m.m.  
Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid något tillfälle överstiga 
20 miljoner kr utan godkännande av kommunfullmäktige i varje medlemskommun.  
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§ 9 Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 
invånarantalet i respektive kommun den 31 december året innan. Framräknad andel skall även utgöra 
anslutningsavgift vid nyanslutning.  

§ 10 Budget 
En gemensam budget skall fastställas under november månad vid ett direktionssammanträde som är 
offentligt. 

Kungörelse om direktionens budgetsammanträde skall ske på kommunalförbundets anslagstavla. Vid 
direktionens budgetsammanträde har ledamot i respektive kommunfullmäktige rätt att yttra sig.  

Förbundets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. 

§ 11 Revisorer 
För kommunalförbundet skall finnas två revisorer med samma mandattid som direktionen. Revisorer 
väljs genom att medlemskommunerna enligt rullande turordning mellan kommunerna i bokstavsordning 
(Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, 
Töreboda och Vara) väljer en vardera.  

§ 12 Kostnads- och intäktsfördelning 
Kostnaderna för förbundets verksamhet är gemensamma och skall vara helt avgiftsfinansierade. 

En gemensam avfallstaxa bereds av direktionen och antas av förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige.  

§ 13 Utträde 
En medlem har rätt att utträda ur förbundet enligt 9 kap 18 § kommunallagen. Uppsägning ska ske senast 
den 1 juli och uppsägningstiden är tre kalenderår räknat från årsskiftet efter uppsägningen. 

Vid utträde ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i förbundsordningen som 
utträdet leder till. Om de inte kan enas ska förbundet upplösas. 

Vid utträde ska regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande 
medlemmen bestämmas utifrån vad som anges i förbundsordningens § 9.  

§ 14 Likvidation 
Om samtliga medlemskommuner är överens om detta ska förbundet träda i likvidation. Förbundet ska 
också träda i likvidation tre år efter det att en medlemskommun begärt sitt utträde enligt § 13 om inte de 
kvarvarande kommunerna avser att fortsätta verksamheten inom förbundet. Vid skifte av 
kommunalförbundets behållna tillgångar ska dessa fördelas i enlighet med de andelar som anges i § 9. När 
kommunalförbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Likvidation verkställs av 
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direktionen i egenskap av likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den lämna en slutredovisning för sin 
förvaltning. Redovisningen ska ske i form av en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet 
och den tid av budgetår som föregått likvidationen med redovisning av skiftet av kommunalförbundets 
tillgångar. 

Till berättelsen ska även bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska 
bifogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemskommuner som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv.  

Redovisningen ska granskas av förbundets revisorer som ska lämna en revisionsberättelse över 
granskningen av såväl den tid av budgetåret som föregått likvidationen som likvidationsfasen. När 
förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts samtliga 
förbundets medlemskommuner är förbundet upplöst.  

§ 15 Ändring av förbundsordning  
Ändring och tillägg till förbundsordningen skall beredas av direktionen och antas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  

§ 16 Ny medlem i förbundet 
Direktionen behandlar ev. ansökan om anslutning och lämnar förslag på att ny medlem får ingå i 
förbundet. Beslut om ny medlems inträde fattas i kommunfullmäktige hos medlemmarna. Ny medlem har 
antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av 
medlemmarna.  

§ 17 Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras av allmän domstol.  
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Medlemskommunernas godkännande och undertecknande. 

 

Essungas kommun den _____________ Falköpings kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Grästorps kommun den _____________ Gullspångs kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

Götene kommun den _____________ Hjo kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 
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Karlsborgs kommun den _____________ Mariestads kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Skara kommun den _____________ Skövde kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 

 

 

 

Tibro kommun den _____________ Töreboda kommun den _____________ 

 

__________________________________ __________________________________ 
Ks-ordförande Ks-ordförande 

 

__________________________________ __________________________________ 
Kommunchef eller motsvarande Kommunchef eller motsvarande 
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Vara kommun den _____________  

 

__________________________________  
Ks-ordförande  

 

__________________________________  
Kommunchef eller motsvarande 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (2) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 95 Dnr 2021/00316  

Genomförandeavtal med Jula Logistics AB om 
anläggande av nytt industrispår mellan huvudspår och 
framtida lagerbyggnad på Marjarps logistikområde 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

genomförandeavtal med Jula Logistics AB om spårbyggnation. 
2  Kommunstyrelsen godkänner investering i spårbyggnation inom 

bruttoramen preliminärt 13,5 miljoner kronor. 
3  Kommunstyrelsen godkänner försäljning av spår till Jula Logistics AB i 

enlighet med genomförandeavtalet till självkostnadspris, preliminärt 3,5 
miljoner kronor. 

4  Kommunstyrelsen beslutar att nettoinvestering om 10 miljoner kronor för 
spårbyggnation finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
investeringsmedel för mark- och exploatering för år 2022. Projektet 
beräknas pågå 2021-2023. 

5  Besluten i punkterna 2-4 ovan gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1.   

Bakgrund 
Jula Logistics AB har planer på att bygga ett lager på 40 000 – 50 000 kvm 
på av företaget ägd fastighet på Marjarp. Företaget önskar även bygga ett 
nytt industrispår på denna av företaget ägda fastighet. Spåret ska byggas 
utifrån, för området framtagen spårplan. Spåret kommer ansluta till ett 
anslutningsspår från områdets huvudspår, vilket Falköpings kommun 
kommer bygga och äga. 
Falköpings kommun genomför i enlighet med områdets princip där 
kommunen, vid behov och utifrån möjlighet i enlighet med framtagen 
spårplan, bygger spår fram till företagets tomtgräns. För nyttjandet av 
kommunens spårdel tecknas sedan ett anslutningsavtal med reglerad 
ersättning mellan Jula Logistics och kommunen. 
Båda parterna behöver således bygga spår i omedelbar anslutning till 
varandra. Parterna är ense om att det mest ekonomiskt fördelaktiga och 
rationella upplägget är att kommunen i egenskap av spårförvaltare 
upphandlar och genomför byggnationen av egen spåretablering fram till 
tomtgräns, inklusive växlar och elektrifiering, samt därutöver lägger ut ett 
spår på av Jula Logistics iordningställd spårunderbyggnad, på av företaget 
ägd fastighet. Kommunen ansvarar därvid för att spåret erhåller 
godkännande av transportstyrelsen. Företaget tar över äganderätten till spåret 
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genom köp till självkostnadspris när spåret är färdigställt och köpeskillingen 
betalats. 

Förvaltningens bedömning 
Falköpings kommun har tillsammans med Jula Logistics ambitionen att 
utveckla konceptet Skaraborg Logistic Center (SLC) och området på 
Marjarp. Jula Logistics förvärvade 2018 mark och avser nu exploatera på del 
av denna mark. Avsikten med exploateringen stämmer väl överens med 
visionen för SLC att vara Skaraborgs naturliga logistiknav för 
järnvägsrelaterade transporter och tjänster. Kommunens intention är att vid 
behov och utifrån möjlighet att bygga spår fram till tomtgräns. I detta fall 
bedöms det mest bästa upplägget vara att kommunen i egenskap av 
spårförvaltare genomför spårbyggnationen av eget spår fram till tomtgräns, 
inklusive växlar och elektrifiering, samt lägger ut ett spår på Jula Logistics 
fastighet där företaget iordningsställt marken för spårläggning.   

Finansiering 
Spårbyggnationen beräknas uppgå till en total kostnad om 13,5 miljoner 
kronor, varav spårbyggnationen på Jula Logistics fastighet beräknas kosta 
3,5 miljoner kronor. Kommunens nettoinvestering på 10 miljoner kronor 
föreslås finansieras från kommunstyrelsens investeringsmedel för mark- och 
exploatering. Finansiering för dessa medel finns att tillgå att genom en 
omprioritering i dessa investeringsmedel. Driftkostnaden är oförändrad 
jämfört med befintlig flerårsplan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-07-02    
Genomförandeavtal med bilagor 
  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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 Kommunstyrelsen 

Genomförandeavtal med Jula Logistics AB om 
anläggande av nytt industrispår mellan huvudspår och 
framtida lagerbyggnad på Marjarps logistikområde 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

genomförandeavtal med Jula Logistics AB om spårbyggnation. 
2 Kommunstyrelsen godkänner investering i spårbyggnation inom 

bruttoramen preliminärt 13,5 miljoner kronor. 
3 Kommunstyrelsen godkänner försäljning av spår till Jula Logistics AB i 

enlighet med genomförandeavtalet till självkostnadspris, preliminärt 3,5 
miljoner kronor. 

4 Kommunstyrelsen beslutar att nettoinvestering om 10 miljoner kronor för 
spårbyggnation finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
investeringsmedel för mark- och exploatering för år 2022. Projektet 
beräknas pågå 2021-2023. 

5 Besluten i punkterna 2-4 ovan gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1.   

Bakgrund 
Jula Logistics AB har planer på att bygga ett lager på 40 000 – 50 000 kvm 
på av företaget ägd fastighet på Marjarp. Företaget önskar även bygga ett 
nytt industrispår på denna av företaget ägda fastighet. Spåret ska byggas 
utifrån, för området framtagen spårplan. Spåret kommer ansluta till ett 
anslutningsspår från områdets huvudspår, vilket Falköpings kommun 
kommer bygga och äga. 

Falköpings kommun genomför i enlighet med områdets princip där 
kommunen, vid behov och utifrån möjlighet i enlighet med framtagen 
spårplan, bygger spår fram till företagets tomtgräns. För nyttjandet av 
kommunens spårdel tecknas sedan ett anslutningsavtal med reglerad 
ersättning mellan Jula Logistics och kommunen. 
Båda parterna behöver således bygga spår i omedelbar anslutning till 
varandra. Parterna är ense om att det mest ekonomiskt fördelaktiga och 
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rationella upplägget är att kommunen i egenskap av spårförvaltare 
upphandlar och genomför byggnationen av egen spåretablering fram till 
tomtgräns, inklusive växlar och elektrifiering, samt därutöver lägger ut ett 
spår på av Jula Logistics iordningställd spårunderbyggnad, på av företaget 
ägd fastighet. Kommunen ansvarar därvid för att spåret erhåller 
godkännande av transportstyrelsen. Företaget tar över äganderätten till spåret 
genom köp till självkostnadspris när spåret är färdigställt och köpeskillingen 
betalats. 

Förvaltningens bedömning 
Falköpings kommun har tillsammans med Jula Logistics ambitionen att 
utveckla konceptet Skaraborg Logistic Center (SLC) och området på 
Marjarp. Jula Logistics förvärvade 2018 mark och avser nu exploatera på del 
av denna mark. Avsikten med exploateringen stämmer väl överens med 
visionen för SLC att vara Skaraborgs naturliga logistiknav för 
järnvägsrelaterade transporter och tjänster. Kommunens intention är att vid 
behov och utifrån möjlighet att bygga spår fram till tomtgräns. I detta fall 
bedöms det mest bästa upplägget vara att kommunen i egenskap av 
spårförvaltare genomför spårbyggnationen av eget spår fram till tomtgräns, 
inklusive växlar och elektrifiering, samt lägger ut ett spår på Jula Logistics 
fastighet där företaget iordningsställt marken för spårläggning.   

Finansiering 
Spårbyggnationen beräknas uppgå till en total kostnad om 13,5 miljoner 
kronor, varav spårbyggnationen på Jula Logistics fastighet beräknas kosta 
3,5 miljoner kronor. Kommunens nettoinvestering på 10 miljoner kronor 
föreslås finansieras från kommunstyrelsens investeringsmedel för mark- och 
exploatering. Finansiering för dessa medel finns att tillgå att genom en 
omprioritering i dessa investeringsmedel. Driftkostnaden är oförändrad 
jämfört med befintlig flerårsplan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-07-02    
Genomförandeavtal med bilagor  

Beslutet ska skickas till 
Infrastrukturstrateg, Ida Elf 
Näringslivschef, Magnus Sundén 
Stadsbyggnadschef, Erna Pezic 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stadsbyggnadskontoret 
Jula Logistics AB 
 
 
 
Ida Elf 
Infrastrukturstrateg 
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Genomförandeavtal 
1 Avtalsparter 

Parter: Organisationsnu
mmer: 

Benämning i avtalet: 

Jula Logistics AB 556583-1384 Företaget 
Falköpings kommun 
521 81  Falköping 

212000-1744 Kommunen  

 
Mellan parterna träffas nedanstående genomförandeavtal gällande 
spårbyggnation. 

Kontaktpersoner 
Företaget: Lennart Karlsson, VD, lennart.karlsson@jula.se 
Kommunen: Tomas Berg, 0515-88 60 60, tomas.berg@falkoping.se 
 

2 Bakgrund 

Företaget har för avsikt att etablera ett lager på 40 000 – 50 000 kvm på av 
Företaget ägd fastighet (se bilaga 1). Företaget önskar även bygga ett nytt 
industrispår på denna av Företaget ägda fastighet. Spåret ska byggas utifrån, för 
området framtagen spårplan (se bilaga 2). Spåret kommer att ansluta till ett 
anslutningsspår från områdets huvudspår, vilket Kommunen kommer att bygga 
och äga (se bilaga 2).  

Kommunens spårbyggnation genomförs i enlighet med områdets princip där 
Kommunen, vid behov och utifrån möjlighet i enlighet med framtagen spårplan, 
bygger spår fram till Företagets tomtgräns. För nyttjandet av kommunens spårdel 
tecknas sedan ett anslutningsavtal med reglerad ersättning mellan Företaget och 
Kommunen.  

Båda parterna behöver således bygga spår i omedelbar anslutning till varandra. 
Parterna är ense om att det mest ekonomiskt fördelaktiga och rationella upplägget 
är att kommunen i egenskap av spårförvaltare upphandlar och genomför 
byggnationen av egen spåretablering fram till tomtgräns, inklusive växlar och 
elektrifiering, samt därutöver lägger ut ett spår på av Företaget iordningsställd 
spårunderbyggnad, på av Företaget ägd fastighet. Kommunen ansvarar därvid för 
att spåret erhåller godkännande av transportstyrelsen. Företaget tar över 
äganderätten till spåret genom köp när spåret är färdigställt och köpeskillingen 
betalats.  

Särskilda villkor 
En förutsättning för avtalets giltighet är att beslut om att godkänna avtalet fattas 
av kommunfullmäktige senast den 27/9 2021 och att beslutet vinner laga kraft. 
Övriga förutsättningar för avtalets giltighet är att parterna tecknar särskilt 
servitutsavtal. Servitutsavtalet ska möjliggöra för Kommunen att vederlagsfritt 
erhålla servitut för spåranläggning med elektrifiering fram till Gudrunbryggan.  
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3 Förprojektering, upphandling och byggnation 

Kommunen åtar sig att förprojektera samt i form av utförandeentreprenad 
upphandla och genomföra byggnation av spår inklusive växlar och elektrifiering 
på egna fastigheten samt elektrifiering fram till Gudrunbryggan, samt 
spåröverbyggnad (makadam, slipers och räls) på Företagets fastighet i enlighet 
med bilaga 2.  

Företaget åtar sig att bygga spårunderbyggnad på egen fastighet och garanterar att 
denna del är klar innan kommunens upphandlade entreprenad startar. Företaget 
ansvarar fullt ut för de eventuella merkostnader som kan drabba projektet på 
grund av eventuella brister i den av Företaget genomförda spårunderbyggnad. 

Företaget åtar sig vidare att färdigställa lastkajen på egna fastigheten innan 
kommunens upphandlade entreprenad utför spårläggning.  

Om spårdragningen inte placeras inom avsedd spårkorridor utan måste placeras 
delvis på den av företaget ägd mark så regleras detta genom upprättande av 
servitut. Flyttning av grindar, staket och andra fastighetstillbehör bekostas av 
Företaget.   

Kostnader förknippade med flytt eller ombyggnad av kommunal VA-infrastruktur 
som behövs för utbyggnad inom fastigheten belastar Företaget. Åtgärder som 
behöver vidtas ska godkännas av Kommunen skriftligt. Där kommunal VA-
infrastruktur finns på fastigheten ska servitutsavtal erhållas från Företaget.  

4 Särskilt genomförande - arbetsgrupp 

Kommunen är beställare och ansvarar för genomförandet av byggnationen, i de 
delar som nämns i punkt 3. Företaget har rätt att utse högst två representanter till 
en särskilt bildad arbetsgrupp vars huvuduppgift är att ta ställning till de löpande 
beslut som erfordras för entreprenadens färdigställande, t.ex. beställandet av s.k. 
ÄTA-arbeten. Kommunen godkänner och avropar ÄTA-arbeten i entreprenaden. 

Företaget ansvarar för att varje representant har fullmakt att binda företaget i aktuellt 
avseende. Kommunen är sammankallande i arbetsgruppen. 

5 Ekonomi - kostnadsfördelning 

Full öppenhet mellan parterna ska råda om de ekonomiska konsekvenser som 
olika ställningstaganden under projektets genomförande kan leda till. 

Parternas kostnadsfördelning ska göras enligt följande, och vid fakturering 
hänföras till angivna rubriker.  

Förprojektering, upphandling och Kommunens projektledning 
Företaget står för kostnad för förprojektering, upphandling och kommunens 
projektledning i relation till företagets del av projektets totalkostnad. Posten 
faktureras samtidigt som spårkostnaden, med angivande av kostnader respektive 
nedlagd tid (se särskilt punkt 6). 
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Övriga kostnader som inte är hänförliga till särskild rubrik 
Företaget står för samtliga kostnader som är hänförliga till spåröverbyggnad 
(makadam, slipers, räls) på företagets fastighet. Belopp för dessa poster tas fram 
under utförandeentreprenaden. 

För konsultkostnader i utförandedelen samt övriga kostnader som inte är 
hänförliga till särskild rubrik står företaget för kostnad i relation till företagets del 
av projektets totalkostnad. 

ÄTA-arbeten 
Varje part står för ÄTA-arbeten hänförliga till av respektive part ägd mark.  

Ej färdigställt projekt 
Om projektet av någon anledning inte skulle komma att färdigställas ersätter den 
part som vill avbryta samarbetet den andra parten för de dokumenterade kostnader 
som projektet föranlett. För det fall projektet måste avbrytas till följd av 
myndighets beslut eller av skäl hänförligt till force majeure står varje part för sina 
respektive kostnader. 

6 Ekonomi - betalning 

Företaget är skyldig att erlägga entreprenadkostnader (kontraktssumma + 
eventuella ÄTA-arbeten) för spårbyggnationen samt kostnader för projektering, 
upphandling och kommunens projektledning vid den tidpunkt då godkänd 
slutbesiktning och säkerhetstillstånd föreligger. 

Ersättning för Kommunens ingående moms betalas av Företaget i samband med 
tillträdet. Varpå Kommunen upprättar en jämkningshandling som överlåts till 
Företaget.  

7 Överlåtelse 

Då Företaget har erlagt betalning enligt punkten 6 för spåren ska äganderätten till 
spår beläget på Företagets mark överlåtas till Företaget. Detta ska bekräftas 
genom särskilt köpeavtal som ska undertecknas av behöriga företrädare för 
respektive part. Av avtalet ska särskilt framgå i vilken utsträckning parterna har 
ekonomiska fordringar på varandra.  

I och med överlåtelsen övergår risker, ansvar m.m. till Företaget. Garantier och 
andra rättigheter kommer i möjligaste mån att överlåtas till Företaget. 

8 Tidplan 

En preciserad tidplan arbetas fram under hösten 2021 för projektets olika delfaser. 
Tidplanen upprättas med målsättning att spåret kan tas i bruk under andra 
kvartalet 2023. 

9 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligen och undertecknas 
av behöriga företrädare för vardera parten. 
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10 Tvistelösning 

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i Kommunens tvistemålsforum, med 
tillämpande av svensk rätt. 
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§ 96 Dnr 2021/00315  

Aktualitetsprövning av delregional 
godstransportstrategi för Skaraborg Logistic Center 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att dokumentet Skaraborg Logistic Center – 

delregional godstransportstrategi fortfarande är aktuellt och att 
giltighetstiden gäller till och med år 2025.         

Bakgrund 
Strategin Skaraborg Logistic Center (SLC) – delregional 
godstransportstrategi (nedan kallad godstransportstrategin) gäller för åren 
2016–2020. Det har varit planerat att arbeta fram en ny strategi, och en 
processplan för detta har tagits fram. Under detta arbetes gång har det 
uppenbarats att en aktualitetsprövning bör göras då bedömningen är att 
godstransportstrategin fortfarande i stort är aktuell. Nuvarande 
godstransportstrategi fattade kommunstyrelsen beslut om den 6 april 2016,  
§ 95.  

Förvaltningens bedömning 
Aktualitetsprövningen visar att godstransportstrategin är fortsatt aktuell, och 
att det är många olika delar som pågår inom området som gör att det inte är 
rätt val av tidpunkt att uppdatera den just nu. Ett nytt planprogram för 
Marjarps industriområde håller på att tas fram och kommer antas inom ett år. 
Jula Logistics äger mark på Marjarp som de har för avsikt att göra en stor 
etablering på. Byggandet av den nya överlämningsbangården kommer att 
pågå fram till år 2023. Dessa olika aspekter sammantaget gör att det inte 
bedöms rimligt att just nu arbeta fram en ny godstransportstrategi. Genom att 
lägga till att en aktualitetsprövning har gjorts i juli 2021 till dokumentet är 
det tydligt att den nuvarande godstransportstrategin kan fortsätta gälla tills 
nästa aktualitetsprövning görs. En ny godstransportstrategi arbetas fram och 
ska vara redo att antas senast år 2025.  

Finansiering 
Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-07-02 
Delregional godstransportstrategi för Skaraborg Logistic Center för  
åren 2016–2020       
  

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 
2021-07-02 
KS 2021/00315  

 
 

 
 

 

 Kommunstyrelsen 

Aktualitetsprövning av delregional godstransport-
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delregional godstransportstrategi fortfarande är aktuellt och att 
giltighetstiden gäller till och med år 2025.          
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Strategin Skaraborg Logistic Center (SLC) – delregional 
godstransportstrategi (nedan kallad godstransportstrategin) gäller för åren 
2016–2020. Det har varit planerat att arbeta fram en ny strategi, och en 
processplan för detta har tagits fram. Under detta arbetes gång har det 
uppenbarats att en aktualitetsprövning bör göras då bedömningen är att 
godstransportstrategin fortfarande i stort är aktuell. Nuvarande 
godstransportstrategi fattade kommunstyrelsen beslut om den 6 april 2016,  
§ 95.  

Förvaltningens bedömning 
Aktualitetsprövningen visar att godstransportstrategin är fortsatt aktuell, och 
att det är många olika delar som pågår inom området som gör att det inte är 
rätt val av tidpunkt att uppdatera den just nu. Ett nytt planprogram för 
Marjarps industriområde håller på att tas fram och kommer antas inom ett år. 
Jula Logistics äger mark på Marjarp som de har för avsikt att göra en stor 
etablering på. Byggandet av den nya överlämningsbangården kommer att 
pågå fram till år 2023. Dessa olika aspekter sammantaget gör att det inte 
bedöms rimligt att just nu arbeta fram en ny godstransportstrategi. Genom att 
lägga till att en aktualitetsprövning har gjorts i juli 2021 till dokumentet är 
det tydligt att den nuvarande godstransportstrategin kan fortsätta gälla tills 
nästa aktualitetsprövning görs. En ny godstransportstrategi arbetas fram och 
ska vara redo att antas senast år 2025.  

Finansiering 
Ej aktuellt. 
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Förord 

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 
även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva 
invånare. I Falköping värnar vi om livskvalitetsfrågorna för att öka välbefinnandet och trivseln för 
Falköpingsborna, för att skapa det goda livet för våra medborgare och för kommande generationer. Vi 
ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där 
naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och 
villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är det 
medel som vi tillsammans med det politiska systemet har för att skapa social hållbarhet. Social 
hållbarhet är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven 
uppfylls. 

Utifrån den övergripande visionen om det goda livet arbetar kommunen mot fyra övergripande mål för 
kommunens verksamheter. Dessa finns formulerade i kommunens flerårsplan och är: 

1. Ett socialt hållbart Falköping 
2. Ett attraktivare Falköping 
3. Ett näringsliv som utvecklas 
4. Kvalitén i verksamheten ska öka 

 

Denna delregionala godstransportstrategi är en viktig del i arbetet mot de fyra övergripande målen och 
därmed kommunens vision.  

Falköpings kommun har under flera år satsat offensivt på att utveckla kommunen till en logistisk 
knutpunkt för delregionen Skaraborg genom utvecklandet av Skaraborg Logistic Center.  

Skaraborg Logistic Center är ett konceptnamn för alla satsningar (privata likväl som offentliga) som 
sker inom logistikområdet i Falköping och då med särskilt fokus på intermodalitet (kombiterminaler, 
service och underhåll, logistikpark, utbildning m.m.). För kommunen är investeringarna i Skaraborg 
Logistic Center en möjlighet att både kunna stödja det befintliga näringslivet i Skaraborg och attrahera 
nya logistiketableringar till området. Detta genom att kunna erbjuda förutsättningar för ett effektivt 
och miljövänligt transportsystem där man kombinerar bil, järnväg och i förlängningen båt. 

Genomförda satsningar har utvecklats mycket positivt och vi ser idag goda förutsättningar för en 
fortsatt kraftig tillväxt. Vi går nu från ett uppstartsläge till ett tydligt behov av mer långsiktig struktur. 
Detta förutsätter en tydlig delregional godstransportstrategi med utgångspunkt från de satsningar som 
genomförts i Falköping inom ramen för Skaraborg Logistic Center.  
Strategin anger inriktning för kommunens arbete inom godstransportområdet den närmaste fem-
årsperioden. Avsikten med godstransportstrategin är att synliggöra ett förhållningssätt i arbetet  samt 
att i kopplad handlingsplan peka på prioriterade viktiga utvecklingsområden under denna fem-
årsperiod. En mycket central utgångspunkt i denna strategi är att fokus även framgent skall vara att  
utvecklingsarbetet måste ske i direkt och tydlig koppling till det privata näringslivets efterfrågan.  

 

Conny Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Inledning 
Vi kan idag se att den regionala nivån blir allt viktigare och tydligare. Ett dynamiskt och robust 
näringsliv med hög konkurrenskraft och med förmåga att stå emot konjunktursvängningar utgör 
grunden för en stark region. Det är av yttersta vikt att varje region får utvecklas utefter sina egna 
förutsättningar. Gemensamt för många företag i regionen är betydelsen av tillgång till effektiv logistik 
och effektiva transportsystem. Genom utvecklandet av Skaraborg Logistic Center skapas en ökad 
tillgänglighet till järnväg i allmänhet och intermodala transporter i synnerhet för regionens företag 
och därmed ökade förutsättningar för att utveckla sin logistik. Denna strategi behandlar fortsatta 
utvecklingspotentialerna och möjligheterna för att stärka Skaraborgsregionen utifrån ett logistiskt 
perspektiv. Denna potential kan endast förverkligas genom en ingående förståelse och kunskap av de 
aspekter och samband som existerar i ett logistiskt system. Syftet med strategin är att utveckla det 
existerande näringslivets konkurrenskraft och samtidigt öka regionens logistiska attraktionskraft för 
nya företag vilket är en synergi av förbättrade logistiska förutsättningar i regionen.  

Betydelsen och behovet av konkurrenskraftig logistik förstärks av att Sverige är glest befolkat i 
världsmarknadens periferi. Vi har också ett betydligt längre avstånd från produktion till marknad 
jämfört med centraleuropeiska konkurrenter. Betydelsen av logistik kan också illustreras med den 
kraftiga transportutveckling som vi sett en längre tid och som bland annat illustreras av Figur 1. 

 

Figur 1. Trafikutveckling 1995-2012 EU-28. Källa: Europeiska kommissionen 

Samhällets strävan efter en hållbar utveckling ställer krav på ökad miljö- och energieffektivitet hos 
logistiksystemen. Det är emellertid inte någon enkel uppgift att åstadkomma förbättringar. I 
avvaktan på direkta åtgärder baserade på signifikanta tekniska genombrott inom utveckling av 
alternativa energikällor eller ökad motoreffektivitet kan en alternativ lösning vara att tillämpa mera 
indirekta åtgärder. Ökad användning av intermodala transporter baserade på tåg och båt, förbättrat 
utnyttjande av transportmedlens lastkapacitet, koordinering och styrning av godsflöden samt ökad 
användning av existerande, miljöanpassade fordon är exempel på indirekta åtgärder. Just tillgången 
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till alternativa transportmedel och intermodala transporter är en mycket viktig tillgång när externa 
kostnader i allt högra grad internaliseras genom t.ex. högre bränsle och fordonsskatter, 
trängselskatter, ökade miljökrav på fossila transportmedel, ökade skatter på infrastruktur. Vikten av 
att adressera utsläppen från transporter kan illustreras av nedanstående figur framtagen av 
europeiska kommissionen som dels visar historiskt utveckling av CO2 från olika sektorer men också 
en uppskattning/prognos hur dem kan tänkas utvecklas i framtiden. 

 

Figur 2. Utsläpp av CO2 för olika sektorer. Källa: Europeiska kommissionen 

I fokus för Skaraborg Logistic Center är tanken på utvecklingen av ett starkt logistikcentra. Genom 
industriell symbios och ett starkt kluster kring järnvägsrelaterade transporter och tjänster sprunget 
ur Falköpings långa järnvägshistorik skapas förutsättningar för ett starkt logistikcentra. Logistikcentra 
kan genom samverkan och konsolidering också skapa logistiska skalfördelar för regionens företag. 
Dessa fördelar har potential att fördelas mellan alla lokala och regionala företag. Större varuägare är 
ofta initiativtagare och risktagare i utvecklingen av nya logistik- och transportlösningar då 
skalfördelarna är som störst för stora godsflöden. Samtidigt har mindre företag, genom samverkan 
och samarbete, potential att få tillgång till resurser och kompetenser som annars bara stora företag 
kan utnyttja. Nämnda skalfördelar gör, tillsammans med lämplig lokalisering, att transportmedel kan 
utnyttjas bättre och att mer energieffektiva transportslag såsom järnväg kan användas i intermodala 
transportkedjor. Sammantaget skapas mer miljöeffektiva och hållbara lösningar. Samtidigt skapas 
ökad kostnadseffektivitet och logistikkvalitet och därmed ökad konkurrenskraft för företagen. Detta 
bör ge en regions transportköpande företag incitament att använda dessa logistiklösningar. Den 
allmänt ökande fokuseringen på logistik för att öka sin konkurrenskraft gör att lokaliseringen av 
företags verksamhet och logistiska strategi blir av ökad vikt. Att kunna erbjuda regionens företag 
infrastruktur som möjliggör konkurrenskraftiga logistik- och transportlösningar blir därmed allt 
viktigare för att behålla och utveckla befintliga företag och attrahera nya företag. I centrum för 
Skaraborg Logistic Center är tron på att hållbarhet kommer få en än större betydelse i framtiden och 
genom att ständigt utveckla dessa aspekter tror vi att det skapas uthålliga logistiska fördelar på såväl 
kort som på lång sikt. 

Verksamheten i Skaraborg Logistic Center kan sammanfattas med att det är den logistiska länken 
mellan näringslivet i Skaraborg och övriga världen. Skaraborg Logistic Center är ett konceptnamn för 
alla satsningar (privata likväl som offentliga) som sker inom logistikområdet i Falköping och då med 
särskilt fokus på järnväg, infrastruktur, järnvägsrelaterade tjänster, utbildning och intermodalitet. Det 



6 
 

är därför naturligt att den delregionala godstransportstrategin innefattas i konceptnamnet Skaraborg 
Logistic Center. Fortsättningsvis förkortas Skaraborg Logistic Center, SLC. 

Genom att framgångsrikt utveckla SLC i samverkan med det regionala näringslivet torde ett antal 
positiva och mätbara effekter kunna observeras. Då SLC hitintills varit under uppbyggnads- och 
utvecklingsfas är det högst troligen för tidigt att mäta och se tydliga effekter i termer av 
sysselsättning och omsättningen relaterat till det regionala och lokala näringslivet. Denna strategi har 
dock som syfte att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling samt uppföljning varför det är viktigt 
att skapa sig en bild över dagens situation och nuläget. Ytterst bör SLC bidra positivt till 
sysselsättningen och omsättningen för det regionala näringslivet. Nedan visas övergripande statistik 
för Falköpings kommuns sysselsättning och näringslivets omsättning.  

 

Figur 3. Sysselsättningsgrad Falköpings kommun 2013. Källa: SCB 

Utifrån sysselsättningsgrad kan man konstatuera att Falköpings kommun har en situation som är 
jämförbar med liknande större regioncentra men också att situationen är marginellt bättre än för 
riket som helhet. 

 

Figur 4. Omsättningsutveckling Falköpings kommun 2009-2014. Källa: SCB 

Även om sysselsättningsgraden ser relativt god ut har inte omsättningsutvecklingen hos det lokala 
näringslivet utvecklats lika väl som andra jämförbara regioncentra eller som riket som helhet även 
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om utvecklingen varit positiv. Det är som alltid svårt att särskilja vilka effekter just SLC har bidragit 
med och senare i strategin görs ett försök att identifiera andra nyckeltal som kanske bättre kan 
isolera och mäta effekterna av utvecklingen av SLC.  

Relaterade strategier och policys 
Detta avsnitt belyser och beskriver andra relaterade strategier och policys som finns på övergripande 
nivåer och hur dessa relaterar till föreliggande strategi, t.ex. överflyttningsmål hos EU och nationellt 
men också den regionala godstransportstrategi som utvecklats inom Västra Götalandsregionen.  
Syftet är att säkerställa att den utvecklade strategin går i samklang med mer övergripande strategier. 

En övergripande strävan på EU-nivå efter en hållbar ekologisk utveckling ställer krav på ökad miljö 
och energieffektivitet hos logistiksystemen. EU-kommissionen (cf. White paper, COM(2001) 370) ser 
överflyttning av gods från väg till järnväg och användandet av intermodala transportsystem som en 
viktig lösning på europeiska transportproblem. Järnvägstransporter inom EU har en betydligt lägre 
marknadsandel än andra större marknad som t.ex. USA (cf. European Commission, 2014)1. 

På regional nivå har Västra Götalandsregionen under 2015-2016 utvecklat en regional 
godstransportstrategi för Västra Götalandsregionen. Denna strategi fasställer bland annat att Västra 
Götalandsregionen skall vara en ledande logistikregionen där starka delregioner har en viktig roll. SLC 
fyller därmed en viktig funktion som utvecklare av en stark delregion i allmänhet men i synnerhet ett 
delregionalt logistikcentra. SLC betydelse för den regionala dimensionen förstärks också genom att 
SLC relaterar till ett av de allra viktigaste och utpekade godsstråken, Västra Stambanan (utpekade 
som core i EU’s TEN-T nätverk), på såväl regional som nationell nivå. SLC bidrar även direkt till att 
avhjälpa en av de utpekade bristerna: ”Bristande förutsättningar för intermodalitet (terminaler och 
anslutningar)”. Förutom områdena ”ledande logistikregion” och ”infrastruktur av världsklass” 
innehåller Västra Götalandsregionens strategi området ”kunskap och kompetens i framkant”. Även 
inom detta område har SLC omfattande verksamhet och aktiviteter dels genom Lärcenter i Falköping 
och dels genom samarbete med de regionala högskolorna (Göteborgs universitet, Chalmers, 
Högskolan i Skövde) och deltagande i olika projekt antingen direkt som partner eller indirekt som 
studieobjekt/samarbetspartner. På lokal nivå finns en tydlig koppling mot kunskap och kompetens 
genom de yrkesförberedande utbildningar som där erbjuds relaterat till logistik och transport, 
järnvägsteknik och regionala företag inom logistik och transportklustret som är uppbyggt via 
Lärcenter i Falköping. 

Beträffande effektiva noder fastställer Västra Götalandsregionens godstransportstrategi följande: 

Effektiva noder förutsätter 
• Regional samverkan för ökat resursutnyttjande av befintliga hamnresurser 
• Effektiv, tillförlitlig och hållbar försörjning till Göteborgs hamn 
• En komplementär terminalstruktur, till exempel utifrån specialisering eller geografi 
• Terminaler som medger en effektiv logistik och ökad intermodalitet 
 

                                                           
1 European Commission, 2014. EU Transport in Figures, Statistical Pocketbook. Luxembourg: Publications Office of the 
European Union, 2014 
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Samtliga fyra punkter har varit viktiga aspekter i utvecklingen av SLC och kommer så att fortsatt att 
vara. Särskilt intressant är att Västra Götalandsregionens strategi definierar att ökad intermodalitet 
kräver förändrade mönster för lokaliseringar av logistikverksamhet:  

Goda förutsättningar för intermodalitet förutsätter att: 
• Lokalisering av logistikverksamhet sker med beaktande av trafikstrategi med avseende på 
trafikförsörjning och möjlighet till intermodalitet. 
• Omlastningsmöjligheter och anslutningar som möjliggör intermodalitet 
• Regionalt systemperspektiv vid lokalisering av intermodala noder. 
 

Sammantaget kommer SLC ha ett positivt bidrag till samtliga relaterade strategier och associerade 
mål, inte minst de på regional och lokal nivå: Vision Västra Götaland – Det goda Livet, Klimatstrategin 
för Västra Götaland, Västra Götalandsregionen 2020, Västra Götalandsregionens godsstrategi. 

Skaraborg Logistic Center   
SLC fokuserar på samtida utmaningar och möjligheter relaterat till logistik och transporter. SLC 
bygger dock på en mycket lång järnvägstradition och historik där det finns många företag och 
kompetenser som kan härledas långt bak i tiden. Som exempel kan nämnas att det första 
stationshuset påbörjades redan 1857. Järnvägens etablerande skapade under många decennier en 
stark utveckling. I Nordisk Familjebok, 1a upplagan, s.984 står det bland annat om Falköping ”Under 
de senaste årtiondena synes staden hafva vunnit en icke obetydlig utveckling, framkallad deraf att 
statens jernvägar från Stockholm, Göteborg och Jönköping erhållit en vigtig mötesstation ca 1,2 km 
från staden, dock inom detta område, vid Ranten, der ett slags förstad med icke obetydlig rörelse, 
några fabriker m.m. vuxit upp”. För en mer ingående beskrivning av historien kring järnvägens 
betydelse för Falköping rekommenderas skriften/uppsatsen Skaraborg Logistic Center - historien 
bakom och framtida utvecklingsmöjligheter skriven av Gustafson och Hultén 20122. 

Det är på denna historia och plattfrom SLC bygger och det är i sammanhanget viktigt att understryka 
betydelsen av det kluster som finns relaterat till järnvägen i Falköping. I takt med att SLC utvecklas så 
ökar komplexiteten i klustret med fler aktörer och intressenter. SLC har en viktig roll i att se till att 
klustret kan fortsätta utvecklas och ges bra förutsättningar på olika sätt att göra så. Det innebär t.ex. 
att det inom SLC är viktigt att förstå och se till behoven från alla delar i klustret och att inte fokusera 
allt för mycket på enstaka delområden. Denna bakgrund ligger till grund för SLC vision att vara det 
naturliga logistiknavet för järnvägsrelaterade transport och tjänster i Skaraborg och missionen att 
verka för det regionala näringslivet. 

Vision: Skaraborgs naturliga logistiknav för järnvägsrelaterade transporter och tjänster 

Mission: Att verka för att stärka det delregionala näringslivet med effektiva logistiklösningar 

Utgångspunkten kring industriell symbios och ett tydligt klustertänk gör också att kommunens 
arbetssätt bygger på att i tidigt skede försöka stimulera och uppmuntra utveckling. Arbetssättet är 
processdrivet där kommunen gör tidiga insatser för att stimulera genom att belysa och ge förslag på 
                                                           
2 Gustafson, P och K. Hultén (2012) Skaraborg Logistic Center - historien bakom och framtida utvecklingsmöjligheter, C-
uppsats, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 
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möjliga transportlösningar för att därefter inta en mer passiv roll och fokusera på eventuell 
infrastrukturutveckling som kan behövas. Detta ställer en del krav på kommunen beträffande 
tajmning kring när satsningar skall göras men kanske viktigare när kommunens aktiva delaktighet 
skall minskas och fasas ut. Detta har varit ett framgångsrikt arbetssätt så här långt och har också 
inneburit att kommunen inte har behövt skapa en alltför betungande administration/organisation 
kring SLC vilket annars kan äventyra långsiktigheten och hållbarheten i denna typ av satsningar. 

Bakgrunden till den föreliggande strategin är att SLC nu har skapat tillräckliga förutsättningar för att 
utvecklas till ett tydligt logistiknav för det delregionala logistiksystemet i Skaraborg och att 
komplexiteten har ökat markant senaste åren med fler och fler intressenter som har blivit inblandade 
med olika behov och önskemål vilket skapar ett behov för en mer formaliserad och strukturerad 
strategi och handlingsplan för det fortsatta arbetet.  

Nulägesbeskrivning 
SLC har en lång historia men arbetet fick en mer tydlig inriktning och profil i och med etableringen av 
dagens moderna järnvägsanläggning. Genom utvecklandet av en överlämningsbangård och 
elektrifiering med start 2007 skapades helt nya förutsättningar för effektiva tåglösningar till 
terminalområdena på Brogärdet och Marjarp. Elektrifieringen innebär att det inte är nödvändigt med 
separat växlingstjänst vilket kraftigt förbättrar tågproduktionen och effektiviteten. Genom 
överlämningsbangårdens direkta anslutning till stationsområdet och västra stambanan erhålls en 
mycket snabb och effektiv tågproduktion där det tar ca 30min från ankomst Falköping till 
klargörande för terminalhantering. Det tar dessutom bara ca 10min från klargörning från 
trafikledning och avgång terminal tills tågsättet rullar på västra stambanan.  

SLC var en av de första terminalägarna i Sverige att upphandla en terminaloperatör. Stor vikt lades 
vid utvecklandet av upphandlingsprocessen och dagens arrendeavtal är en direkt konsekvens av den 
upphandling som skedde 2009. Upphandlingen skapade tydliga gränsdragningar mellan rollerna 
terminalägare och terminaloperatör. Viktiga kriterier fastställdes också beträffande prisneutralitet, 
servicenivåer, etc.   

Utvecklingsarbetet har skett på bred front och engagerat bland annat Västra Götalandsregionen, 
Trafikverket, Göteborgs Hamn, Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg, samt ett stort antal 
företag i regionen. 

Dagens logistikanläggning har växt betydligt och innefattar idag totalt 4 terminaler varav Falköpings 
kommun äger 1 och 4:  

1. Brogärdet. Terminal för diverse ändamål, främst vagnlast. Hanteringsyta ca 20.000m2. 
Spårlängd totalt ca 700m. 

2. StoraEnso/Sydved. Virkesterminal 
3. Södra Skogsägarna. Virkesterminal 
4. Dryport Marjarp. Huvudsakligen containerterminal. Hanteringsyta ca 30.000m2 (hårdgjord 

och plattsatt). Spårlängd totalt ca 650m (ett hanteringsspår).  

Det fortsatta utvecklingsarbetet inom godstrafik och logistik inom SLC är framförallt fokuserat på 
Marjarpområdet. Här finns upp till 70 hektar tillgänglig mark för logistikrelaterade etableringar. 
Parallellt med utvecklingen av godstrafik har även en mycket starkt utvecklingen skett kring 
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underhållsrelaterade tjänster kring järnvägsfordon och rullande materiell i Falköping. BS Verkstäder 
har bland annat i samarbete med Västtrafik etablerat en underhållsdepå och BS Verkstäder ihop med 
Swemaint har underhållsansvar för den containerpendel som Jula/Schenker driver. I takt med att 
trafiken och infrastrukturen på SLC har utvecklats så har också antalet företag ökat och utvecklats. 
Verksamma företag med Skaraborgs anknytning vid Skaraborg Logistic Center och dess 
terminalverksamhet (hösten 2015) är bland annat: 

 Schenker/Jula (Falköpingspendeln till och från Göteborgs Hamn). Bland varuägare som 
använder sig av denna transportlösning kan nämnas: Jula AB, Gyllensvaans Möbler, Swedish 
Match, Parker Hannifin, A Lot of Decoration, Mr. Plant, m.fl. 

 Tågfrakt (tågdragare containerpendel) 
 Stora Enso/Sydved  
 Södra (virkeshantering)  
 TBN's Åkeri AB (terminaloperatör). Bland varuägare som använt sig av terminalen för diverse 

vagnslastuppdrag kan nämnas: Infranord, Gyllensvaans, Benders, m.fl. Flera varuägare 
använder också närliggande lagerlokaler. 

 BS Verkstäder (underhåll). I samarbete med Swemaint AB erbjuds även godsvagnsunderhåll 
 Lärcenter i Falköping 

I bilden nedan finns en översiktkarta över dagens större verksamheter och terminaler. 

 

Figur 5. Översiktskarta SLC 2015. Källa: Falköpings kommun 
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Trafik, omsättning och sysselsättning 
Dagens trafik omfattar: 

 Virke Södra Virke Stora 
Enso/Sydved 

Container Vagnslast/diverse 

Tågtrafik 3-4 tåg/vecka 2-3 tåg/vecka 5 tåg/vecka 1-2 tåg/månad 
Godsvolym per år ca 180.000 m3 Ca 130.000 m3 Ca 20.000 TEU/år Ca 25.000 ton/år 
Miljöbesparing i 
CO2 

ca 4.000 ton/år ca 3.000 
ton/år 

ca 5.000 ton/år ca 500-1.000 ton/år 

 

Sammantaget avgår och angör 2-3 tåg per dag terminalerna inom SLC och omräknat i tonnage 
hanteras ca 600.000 ton per år vid SLC. Bland de planerade trafikökningarna kan nämnas att Södra 
planerar öka sin trafik till 250.000-300.000 m3 under 2016-2017. En viktig aspekt kring etableringen 
av SLC är dess bidrag till mer hållbara transporter och transportsystem. Uppskattningsvis har den 
järnvägsbaserade trafiken vid SLC bidragit till en minsking av CO2 utsläpp om ca 10.000-12.000 ton 
årligen. Utöver detta har en rad andra positiva miljöeffekter uppnåtts genom en generell minsking av 
långväga godstransporter på väg vilket är en viktig miljöeffekt då det bidrar till bättre säkerhet och 
mindre minskad trafik på hårt trafikerade vägar. 

En annan viktig aspekt relaterat till verksamheterna inom SLC är deras bidrag till sysselsättning såväl 
direkt som indirekt. Nedanstående tabell är en uppskattning av sysselsättningen för verksamheterna 
vid SLC.  

Sysselssättning relaterat till de olika terminalerna/aktörerna inom SLC: 

 Stora 
Enso/Sydved 

Södra Brogärdet
/Dryport 

Tågfrakt BS 
Verkstäder 

Lärcenter 

Antal direkt 
sysselsatta  

Ca 2-3 Ca 2-3 Ca 2-3 Ca 8-10 Ca 50-55 Ca 2 

Indirekt 
sysselsatta 
(lokförare, 
chaufförer, 
etc.) 

Ca 1 
virkesmätare 
Ca 8-10 
(lokförare, 
chaufförer, 
etc.) 

Ca 1 
virkesmätare 
Ca 8-10 
(lokförare, 
chaufförer, 
etc.) 

Ca 5-10  
(lokförare, 
chaufförer
, etc.) 

  Ca 2 

 

Efter diskussion med tågoperatörer uppskattas varje tågomlopp sysselsätta ca 1,5-2 
personer/omlopp (lokförare, signalgivare, operativ arbetsledning/planering). Förutom lokförare 
uppskattas varje tågomlopp sysselsätta ca 7-8 lastbilschaufförer. 

Verksamheterna som innefattas i SLC sysselsätter cirka 65-75 personer direkt och ca 30-40 personer 
indirekt. Förutom sysselsättning relaterad till de operativa verksamheterna har 
infrastrukturutveckling kring SLC genererat grovt uppskattat ca 20 helårsarbeten hitintills. Totalt 
sysselsätter därmed verksamheterna inom SLC (indirekt och direkt) ca 100-120 personer. 
Verksamheterna vid just terminalerna uppskattas idag omsätta ca 4-5 miljoner årligen. Den direkta 
sysselsättningen vid terminalerna i relation till trafik kan uppskattas till ca 3-4 helårsarbeten per 
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100.000 ton gods transporterat och den indirekta till ca 4-6 helårsarbeten per 100.000 ton gods 
transporterat.  

Utöver denna sysselsättning skapas förutsättningar för mer sysselsättning bland varuägare i regionen 
som en följd av mer effektiv och hållbar logistik och bättre konkurrenskraft. I relation till virke- och 
timmerterminalerna är det också viktigt att poängtera hur dessa har kraftigt bidragit till mer effektiva 
och hållbara transporter för regionens skogsbrukare vilket också innebär att förutsättningarna för 
skogsbruket i Skaraborg har förbättras. En direkt effekt av detta är att skogsbrukarna får ett mindre 
avdrag för transportkostnaden till bruk/såg då transporterna blivit mer effektiva.   

Den bästa övergripande måttet för SLC och dess utveckling anser vi vara antal arbetsställen i 
kommunen och sysselsättningen inom näringslivet generellt men i synnerhet relaterat till logistik och 
transport. Genom att framgångsrikt utveckla SLC bidrar vi till konkurrenskraften indirekt för hela 
näringslivet i regionen och för logistik och transportrelaterad verksamhet direkt. Kombinationen av 
antal arbetsställen och antal sysselsatta anses därför vara bra indikatorer på hur SLC utvecklas och 
bidrag till det regionala och lokala näringslivet. Ett exempel som illustrerar denna koppling är 
företaget Partnerlogistiks etablering där man tydligt motiverat sin etablering i Falköping med 
tillgången och utvecklingen kring SLC. 

I nuläget har Falköping följande sysselsättning och omfattning på arbetsställen. Data hämtat 2015-
09-20 från SCBs statistikdatabas NÄRA (Företagsregistret Online - Näringslivet regionalt) och år 2014: 

 Arbetsställen:   4 492 st 
 Antal anställda:   12 004 st 

För transport och logistikrelaterad verksamhet har Falköping i nuläget (data från SCB och år 2014), 
logistik och transportrelaterad verksamhet definieras utifrån följande branscher enligt 2 siffrig 
branschkod (SNI 2007): 

 Branschkod: (30) Annan transportmedelsindusti; (49) Landstransportföretag, 
rörtransportföretag; (50) Rederier; (51) Flygbolag; (52) Magasin och serviceföretag till 
transport; (53) Post- och kurirföretag 

 Arbetsställen:   88 st 
o Varav med anställda:  59 st 
o Varav med noll anställda:  29 st 

 Antal anställda:   621 st 

Sett i relation till totalt antal anställda i Falköping uppgick logistik och tranportrelaterad verksamhet 
2014 till 621/12004=5,17% 

Måtten ovan är utgångspunkten för de mål som sätts i kommande avsnitt och den uppföljning av 
målen som kommer ske framgent i relation till denna strategi och arbetet med SLC. 

Mål 
Med utgångspunkt i SLC vision och mission har här tagits fram tydliga mål som skall uppnås med 
arbetet kring SLC och som handlingsplanen nedan syftar till att uppnå. Visionen och missionen, som 
definierats tidigare, är: 
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Vision: Skaraborgs naturliga logistiknav för järnvägsrelaterade transporter och tjänster 

Mission: Att verka för att stärka det delregionala näringslivet med effektiva logistiklösningar 

Innan vi definierar målen är det viktigt att reflektera kring vissa implikationer/avgränsningar vision 
och mission utgör. Med utgångspunkt i visionen är det tydligt att fokus är på järnvägsrelaterade 
transport och tjänster vilket innebär att andra transportsätt har en längre prioritet och fokus inom 
arbetet med SLC och ses främst utifrån hur dessa stödjer järnvägen genom t.ex. intermodala 
transportkedjor. I visionen anges också tydligt att SLC skall vara den naturliga logistiknavet i 
Skaraborg vilket innebär dels att SLC skall se till hela Skaraborgs logistikbehov men också att 
avgränsningen är just Skaraborg. Detta innebär bland annat att fokus inte är att attrahera flöden och 
transportlösningar som syftar till att hantera flöden utanför Skaraborg även om detta så klart 
välkomnas. Missionen ger också viss vägledning kring fokusområden och arbetssätt. SLC skall verka 
för det regionala näringslivet i kombination kring arbetssättet att försöka hitta mer effektiva 
logistiklösningar. Det innebär att SLC deltar som initiativtagare och facilitator i tidiga 
utvecklingsskeden med fokus på att stötta lokala och regionala företag och varuägare snarare än t.ex. 
utomregionala transportörer.  

Baserat på den översiktsbild och karta som illustras i Figur 5, har följande visionsbild tagits fram för 
SLC: 

 

Figur 6. Visionsbild SLC. Källa: Falköpings kommun 

För att bättre tydliggöra visionsbilden ovan kompletteras den med två bilder där områdena kring 
stationsområdet respektive Marjarp framhävs.  
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Figur 7. Visionsbild SLC (Marjarp). Källa: Falköpings kommun 
 

 

Figur 8. Visionsbild SLC (Stationsområdet). Källa: Falköpings kommun 
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Utifrån visionsbilderna ovan har ett antal mål formulerats baserat på tidsperioden 2016-2020. Målen 
är formulerade utifrån att dem skall vara tydliga, konkreta och tidsrelaterade. Dessa mål är sedan 
underlag för de åtgärder som formulerats i handlingsplanen. 

1) Mål: Mer logistikintensiv verksamhet i direkt närhet till terminalerna i SLC. Detta innebär dels 
utveckling av befintlig verksamhet men också etablering av ny verksamhet.  

 Målet definieras som att vi till 2020 vill ha etablerat ny lagerverksamhet om minst 
20.000 m2 inom logistikparken på Marjarp/Brogärdet.   

2) Mål: Fler sysselsatta i logistikintensiv verksamhet Falköpings kommun.  
 Målet är en ökning av antal sysselsatta med 10%  fram till 2020 jämfört med 2014 

(621 st, se ovan). 
3) Mål: Utveckla trafik kring enhetsbaserat gods såsom containers och semi-trailers.  

 Målet definieras som att det skall skapas regelbunden tågtrafik av trailers senast 
2020. 

4) Mål: Utveckla vagnslasttrafik. Vi vill utveckla regelbunden trafik jämfört med dagens mer 
sporadiska trafik av vagnslast. 

 Målet definieras som att det skall skapas regelbunden vagnslasttrafik senast 2020.  
5) Mål: Dryporten vid Marjarp skall fortsätta utvecklas genom att fler varuägare nyttjar dagens 

tåglösningar samt att det kan tillkomma mer tågtrafik. 
 Målet definieras som att den årliga tillväxten i antalet lyft skall uppgå till minst 10% 

under perioden 2016-2020. 

Avslutande kommentarer 
SLC har haft en stark utveckling de senaste 5-10 åren med ett tydligt fokus att skapa en infrastruktur 
för effektiva järnvägstransporter och anslutande logistik. Verksamheten har utvecklats och breddats 
parallellt med att verksamheterna inom SLC har växt och blivit fler. Arbetet har därmed blivit allt mer 
komplext och det finns ett stort behov av ett mer avgränsat och tydligt fokuserat arbete framgent. 
Föreliggande strategi syftar till att identifiera nyckelområden för fortsatt utveckling och strategiskt 
prioriterade områden närmaste 5-årsperioden. Genom denna strategi är ambitionen att fortsätta 
den starka och positiva utvecklingen som SLC har haft genom att utveckla och stärka 
konkurrenskraften för det delregionala näringslivet genom tillgång till hållbara och effektiva 
transporter och logistik.   

Strategin definierar 5 tydliga och ambitiösa mål för arbetet och utvecklingen av SLC. För att nå dessa 
mål har en omfattande handlingsplan utformats där insatser och arbetsområdet tydligt beskrivits 
relaterat till varje enskilt mål. Handlingsplanen skall vägleda och prägla det kommunala arbetet 
relaterat till SLC under perioden 2016-2020. Handlingsplanen skall inte ses som något statiskt utan 
kan och bör uppdateras och utvecklas kontinuerligt i relation till förändrade omväldsfaktorer och 
utvecklingen inom SLC. 

Beträffande uppföljning kommer målen och handlingsplanen i denna strategi kommer inarbetas i den 
kommunala verksamhetsplanen och kommer därigenom få en årlig uppföljning som en del i den 
processen. Vidare kommer en årlig avrapportering ske till kommunstyrelsens arbetsutskott eller 
kommunstyrelsen.   
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Bilaga 

Handlingsplan 
I handlingsplanen identifieras intressanta strategiska fokusområden utifrån de mål som formulerats 
ovan. I handlingsplanen definierats också vårt arbetssätt och insatser i relation till fokusområdena. 
Områdena skall ses utifrån perspektivet att de utgör intressanta utvecklingsområden. 
Handlingsplanen beslutas av förvaltningschefen.  

Fokusområde Beskrivning åtgärd/insats/utvecklingsområde Mål 

Trafik 
Trailerbaserad 
trafik 

Det finns stor potential för att utveckla den trailerbaserade trafiken. Det 
finns i huvudsak 2 identifierade segment: (1) Utgående godsflöden från 
regionen samt (2) inkommande internationella godsflöden. Inom (1) har 
det redan tagits initiativ av Jula och för (2) har kontakter tagits med 
internationella transportörer, då främst LKW Walter och Hupac. Fokus 
framgent kommer att vara att förbereda infrastrukturen på Marjarp så 
att tillräckliga förutsättningar finns för hantering av ytterligare trafik och 
trailers. En funktionsskiss är bland annat framtagen där trailerparkering i 
anlutning till dryporten är utformad för att säkerställa att sådan 
hantering är möjlig och kan hanteras effektivt. 

3 

Vagnslast Viktiga aktörer att samarbeta med för att utveckla vagnslasttrafik är 
Green Cargo, Volvo Floby och Benders i Edsvära men även större 
möbelföretag med stora inkommande flöden av spånskivor och board. 
Inledande diskussioner och förstudie kring inkommande godsvolymer via 
vagnslast från kontinenten har gjort i samarbete med Volvo Floby under 
2015. Volvo i Floby är numera huvudman för den fortsatta 
projektutveckling i likhet med det arbetssätt och process som definierats 
sedan tidigare. 

4 

Terminalutveckling och etableringar 
Partners för 
terminal-
utveckling och 
fastighets-
utveckling 

SLC skall försöka söka fler partner kring terminalutveckling. Det kan dels 
vara fastighetsägare men även varuägare eller transportörer. Syftet är att 
stimulera utökningen av terminalytor samt byggandet av fler spår 
parallellt med att mer och ny trafik etableras till området.    

 

3, 4, 5 

Etablerings-
koncept 

SLC skall försöka ta fram ett koncept kring nyetableringar tillsammans 
med aktörerna kring SLC för att påvisa möjligheterna med en etablering i 
SLC. Detta koncept är tänkt att användas i samarbete med 
fastighetsbolag för att attrahera nya etableringar till området. Konceptet 
skall vara färdigt och samarbeten inledas med intressanta aktörer under 
2016. 

1, 2 

Anknytande 
väginfrastruktur 

För att säkerställa effektiviteten och säkerheten kring de vägtransporter 
som sker relaterat till SLC har Fallköpings kommun identifiera, initierat 
och finansierat ett antal väginfrastrukturprojekt. Falköping kommun 
kommer fortsätta utveckla infrastrukturen i takt med behoven och i 
samråd med berörda myndigheter såsom Trafikverk, Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen. Bilden nedan, framtagen i 
samarbete med Trafikverket, illustrerar identifierade 

1, 2 
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väginstrukturprojekt som på sikt behövs.  
 

 
Ägande, 
finansiering och 
styrning 

Att äga och förvalta terminalverksamhet är inget självändamål för 
Falköpings kommun. Finns det intressenter beträffande ägande och drift 
och som erbjuder rimliga och attraktiva villkor bör dessa noga övervägas. 
Drift av verksamheter som ägs av kommunen skall konkurrensutsättas 
och upphandlas.   

1, 5 

Styrdokument Revidera dagens trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) samt 
järnvägsnätsbeskrivning senast 2017. 
 

3, 4, 5 

Stuffning av 
containers 

Det överskott av tomma containers som finns i Falköping som ett resultat 
av obalanserna som finns mellan inkommande och utgående containers 
skapar en intressant möjlighet för att hitta gods för återlastning och 
export. Exempel på intressanta segment är papper, pappersmassa och 
sågade trävaror. Potentialen bedöms kunna uppgå till ca 5.000TEU 
årligen. En förstudie har genomförts för att se hur sådan verksamhet 
hade kunna organiserats på befintlig dryport och initiala diskussioner har 
tagits med bland annat aktörer som Schenker, Korsnäs, m.fl. Svårigheten 
består i att i varuägarnas perspektiv är 5.000 TEU en mindre del sätt till 
deras mycket större flöden. Det kommer dock fortsatt vara intressant att 
försöka hitta en aktör som kan finna en intressant kompletterande 
verksamhet i att använda sig av stuffmöjligheterna vid SLC. 

1, 2 

750meter långa 
tåg 

Inom ramen för SLC har det gjorts en studie kring möjligheterna att 
trafikera med 750 meter långa tåg. Vi tror stark på denna potential i 
framtiden och varuägare som Jula har uttryckt samma tro och önskemål. 
I studien visas att det är möjligt at hantera 750m långa tåg med befintlig 
infrastruktur men och trafiken blir omfattande och regelbunden bör 
överlämningsbangården förlängas vilket är möjligt och även till viss del 
förberett genom överlämningsbangårdens urspungliga projektering. En 
kostnadskalkyl har genomfört under 2015 som uppskattar kostnaden för 
en sådan förlängning till ca 7-8 miljoner. Finansiering för en sådan åtgärd 
måste självfallet bygga på en överenskommelse med berörda aktörer. 

3 

Bränsle-
anläggning 

En bränsleanläggning inom ramen för SLC skulle utgöra en viktig service 
för aktörerna på SLC men även för en större grupp. Falköpings kommun 

1, 2 
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har samarbetat de senaste åren med olika intressenter för att se på hur 
en sådan lösning kan se ut. Förhoppningsvis kan denna finnas på plats 
senast 2017. 

Spårkapacitet Det finns redan idag en efterfrågan på mer spårkapacitet för 
uppställning, reperation, m.m. och utvecklas trafiken ytterligare ökar 
troligen detta behov ytterligare. Möjligheterna för mer spårkapacitet bör 
beaktas i den generella utvecklingsplan och förprojektering som skall 
göras kring Marjarp. 

 

Förprojektering 
Marjarp 

Vi har idag en grov skiss (visionsbild) på hur vi skulle kunna utveckla våra 
terminalytor inklusive nya järnvägsspår men behöver analysera 
utbyggnadsmöjligheterna mer i detalj. I detta läge handlar det om en 
teknisk förprojektering inklusive en grov kostnadskalkyl där vi mer 
definitivt: 

 definierar terminalytor och spårlägen med utgångspunkt från 
visionsbilden 

 tar fram förslag till lämplig yta för eventuellt reparationsspår 
 Planerar in anslutning från terminalen till eventuellt 

förbigångsspår för Västra stambanan 
 Möjligheten att förlänga överlämningsbangården till 750 meters 

hanteringslängd.  
 
Färdigställt under 2016. 

1, 2, 3, 
4 

Underhåll och persontrafik 
Underhåll Det finns en enorm potential att vidareutveckla den verksamhet kring 

underhåll som finns etablerad inom SLC. BS Verkstäder utgör kärnan i 
detta fokusområde och SLC har ett ansvar och tydlig roll att stödja denna 
utveckling genom att säkerställa att stödjande infrastruktur finns 
tillgänglig och utvecklas i den takt som verksamheterna utvecklas. 
Intressanta utvecklingsområden berör bland annat yrkesutbildningar, 
hjulsvarv, dagligt underhåll, utökad befintlig verksamhet, mer 
spårkapacitet och eventuella reperationsspår i takt med att 
verksamheten växer. För att säkerställa denna utveckling är det viktigt 
med kontinuerlig dialog med berörda aktörer och då främst BS 
Verkstäder.  

2 

Lokdepå Etablerandet av en lokdepå i Falköping skulle vara ett stöd för befintliga 
och nya trafikupplägg. En depå med lok skulle underlätta startandet av ny 
trafik men också möjliggöra bra tillgång till reservlok i händelse av 
störningar såsom haveri eller planerat större underhåll på ordinarie lok. 
BS Verkstäder har idag samarbete med företaget Nordic Re-Finance AB 
viket utgör en bra bas för en lokdepå men har finns potential för att 
utveckla depån till att innefatta fler företag. 

2, 3 

Utbildning och forskning 
Yrkesutbildning Genom den diversifierade verksamhet som finns inom SLC skapas goda 

förutsättningar till framgångsrika yrkesutbildningar där praktikinslag, LIA 
och anställningsbarhet är hög. Utbildningarna utgör också en viktig del i 
att förse logistikintensiv och transportrelaterad verksamhet med rätt 
kompetens. Det finns sedan tidigare ett nätverk skapat för dessa ändamål 
och det är SLC ansvar att i samarbete med Lärcenter i Falköping fortsätta 
att utveckla dessa utbildningar.  

1, 2 
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Forskning och 
akademi 

Sedan länge finns ett nära samarbete utvecklat med Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet och Chalmers. SLC har också ingått i flertalet 
EU-finansierade forskning och utvecklingsprojekt. Utöver detta har SLC 
också ingått i diverse forskningsprojekt som referensobjekt och 
studieobjekt. Dessa samarbeten som bygger på Triple Helix har erbjudit 
nya infallsinvinklar och spännand erfarenhetsutbyten. SLC skall fortsatt 
initiera och delta i forsknings och utvecklingsprojekt. I huvudsak har 
följande utvecklingsmöjligheter identifierats: 

 Delta i olika nationella och regionala forum, t.ex. Västra 
Götalandsregionen och godstransportstrategier, 
infrastrukturplaner, etc. 

 Studentuppsatser 
 2030 sekretariatet (ger medel åt ”byte av transportslag”) 

Intressant ansökan kan vara för en ny terminal kring 
trailerbaserat gods men också genom uppgradering antingen av 
den nya terminalen för vagnslast och t.ex. volvoflöden från 
Tyskland eller utvecklandet av en ny terminal som kan serva även 
vagnslastsegmentet  

 Interreg. Fokusera på att behandla och analysera inkommande 
förfrågningar snarare än att initiera 

 
Aktiviteterna inom detta fokusområde har även en viktig roll utifrån 
perspektivet omvärldsbevakning. 
 

5 
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§ 97 Dnr 2021/00314  

Samverkansavtal med Västkuststiftelsen om den 
nationella cykelleden Ätradalsleden 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtal för 

Ätradalsleden. 

2 Åtaganden enligt detta avtal gäller under förutsättning att kommunerna; 
Falkenberg, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn undertecknat 
likalydande avtal med Västkuststiftelsen som huvudman.       

Sammanfattning 
Ätradalsleden är en ca 200 km lång cykelled som går igenom region Halland 
och Västra Götaland där den passerar genom fem kommuner; Ulricehamn, 
Falköping, Tranemo, Svenljunga och Falkenberg, där den ansluter till den 
nationella cykelleden Kattegattleden. En klassificering av Ätradalsleden som 
nationell cykelled innebär en trafiksäker sträckning samt nationell 
utmärkning till Falkenberg och Kattegattleden, till gagn och nytta för såväl 
kommuninvånare som besökare. Cykling är rankad som en av de främsta 
naturturismaktiviteterna i regionen, vilket antas öka turismen. 
Västkuststiftelsen är huvudman för Ätradalsleden och målsättningen är att 
sträckan kan invigas våren 2022. 
Samverkansavtalet löper över fyra år och det kommunala ansvaret föreslås 
hanteras av Platåbergsenheten som kommer att ligga under 
kommunledningsförvaltningen. Fram till dess att Platåbergsenheten är 
beslutad ligger ansvaret under Näringsliv.  Inom ramen för avtalet finns en 
budgeterad kostnad om 20 000 kronor för marknadsföring och övriga 
aktiviteter, vilket ryms inom budget för turismutveckling. Finns ytterligare 
behov av utvecklingsmedel måste detta godkännas av samtliga kommuner.   

Bakgrund 
Intresset för friluftsliv växer i Sverige och kopplingen mellan friluftsliv och 
folkhälsa är numera väl dokumenterad och underbyggd. Naturturism är en av 
de främsta reseanledningarna till regionen och cykling är rankad som en av 
de främsta naturturismaktiviteterna. 
Ätradalsleden är en ca 200 km lång cykelled som går igenom två regioner 
och fem kommuner, Ulricehamn, Falköping, Tranemo, Svenljunga och 
Falkenberg. Leden erbjuder unika kultur- och naturupplevelser i Ätradalen 
och knyter ihop inland och sjö med kust och hav. I Falkenberg ansluter 
Ätradalsleden dessutom till den nationella cykelleden Kattegattleden. 
Efter att persontrafiken lades ned på järnvägslinjerna mellan Falköping-
Ulricehamn-Tranemo i mitten av 80-talet skapades en omfattande 
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cykelledsinfrastruktur med utgångspunkt från de nedlagda banvallarna, vilka 
asfalterades under början av 2000-talet. Lederna nyttjas flitigt redan idag av 
invånare och besökare i regionen. De kommuner som idag har en asfalterad 
banvall, däribland Falköping, har också säkerställt ett årligt underhåll av 
dessa sträckor.  
Samarbetet kring Ätradalsleden har pågått under nio år. Vidare har 
Västkuststiftelsen sedan 2020 innehaft rollen som huvudman och därmed 
varit en samordnande part i ansökningsförfarandet gentemot Trafikverket 
gällande Ätradalsleden som en nationell cykelled.  
Kommunstyrelsen beslutade 10 juni 2020, § 121 att underteckna en 
avsiktsförklaring för Ätradalsleden som nationell cykelled mellan de 
ingående kommunerna, Västkuststiftelsen och Turistrådet Västsverige. 
Avsiktsförklaringen syftade till att parterna under 2020 färdigställer ansökan 
till Trafikverket, upprättar ett avtal med en fungerande rollfördelning. 
Under 2021 har Trafikverket behandlat ansökan gällande Ätradalsleden som 
en nationell cykelled innehållande en trafiksäkerhetsbedömning och ett 
förberedande av en skyltplan med målsättning att leden kan invigas under 
våren 2022. Trafikverket har i sitt arbete med cykelturism en extern nationell 
referensgrupp till stöd. Referensgruppen gör en helhetsbedömning utifrån 
kvalitetskriterierna för regionala och nationella leder och Trafikverket avser 
att lämna över Ätradalsleden för bedömning under september månad 2021. 
För att detta skall kunna göras måste avtal mellan ledhuvudman och 
respektive kommun vara undertecknade liksom övriga erforderliga 
markägaravtal i de kommuner där dessa behövs. För Falköpings del äger 
kommunen rådighet över hela ledsträckningen via kommunalt ägd banvall 
och kommunala gator och cykelvägar i de samhällen som leden passerar.  
Avtalet reglerar ansvars- och kostnadsfördelning mellan parterna gällande 
arbetet med Ätradalsleden. Avtalet säkerställer ett åtagande mellan parterna 
kring framtida finansiering för utvecklingen av Ätradalsleden liksom att en 
fysiskt sammanhållen led med enhetlig och hög kvalitet av underlaget, 
vägvisningen, säkerheten, vidare produktutveckling inom besöksnäringen, 
utförandet av nationell och internationell marknadsföring upprätthålls. 
Ätradalsleden ska kopplas till tåg- och bussnoder i syfte att förenkla 
tillgängligheten till leden.  
Ingående parter förbinder sig vid att följa vad som anges i avtalet och vid 
vad som anges i Trafikverkets framtida beslut om Ätradalsleden som 
nationell cykelled.  
Avtalstiden är fyra år från den 30 september 2021. Om avtalet inte sägs upp 
senast den 1 januari det sista året som detta avtal gäller förlängs avtalet med 
fyra år i taget med samma uppsägningstid. 
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Förvaltningens bedömning 
Den del av Ätradalsleden som går i Falköpings kommun omfattar 
kommunägd asfalterad banvall samt kommunala gator och cykelbanor i 
tätorterna Falköping, Slutarp, Kinnarp och Åsarp vilka redan idag har ett 
säkerställt årligt underhåll. Att få den redan existerande cykelleden 
klassificerad som en nationell cykelled med trafiksäker sträckning och 
utmärkning till Falkenberg och Kattegattleden stärker det som Falköping och 
övriga kommuner redan ansvarar för och underhåller idag.  

Samordningsansvaret för Falköpings kommuns engagemang i Ätradalsleden 
samt insatser gällande marknadsföring, turism och information föreslås 
läggas på platåbergsenheten när reglementena för berörda nämnder är 
reviderade. Fram till dess ligger ansvaret på näringslivsavdelningen. Park- 
och gatuavdelningen/samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för 
inventering och drift, dvs sopning på våren och åtgärd enligt vanligt 
väghållaransvar såsom sköta och byta ut märken och hålla den framkomlig 
med samma insatser som redan görs årligen. Vidare ansvarar park- och 
gatuavdelningen för att skylta av leden om Ätradalsleden skall avvecklas i 
framtiden. Mät- och kartenheten/kommunledningsförvaltningen ansvarar för 
geodatasamarbetet kring leden från kommunens sida, samt kartor och 
eventuell kontakt med Lantmäteriet.   

Finansiering 
Trafikverket finansierar utmärkningen av Ätradalsleden, även på andra vägar 
än statliga. Detta avviker från det vanliga arbetssättet, där varje väghållare 
finansierar vägvisning på sina egna vägar. Nationella och regionala leder har 
en nytta som överstiger det lokala och Trafikverket vill därför förebygga att 
kostnader för utmärkning är ett hinder. Trafikverket ansvarar för att göra en 
vägvisnings- och vägutrustningsplan i samråd med respektive väghållare. På 
kommunala gator ansvarar kommuner för underhåll av utmärkningen, och på 
statliga vägar ansvarar Trafikverket.  
Kostnader för vägvisning till inrättningar och anläggningar (museum, 
naturreservat och liknande) finansieras ej av Trafikverket. När det gäller 
denna typ av vägvisning kommer den att göras digitalt i första hand och i 
övrigt följer vi övriga nationella leders arbetssätt att i förekommande fall låta 
besöksmålet själv finansiera sin skyltning. 
Ersättning till huvudman för att hålla ihop arbetet kring Ätradalsleden 
finansieras av Västra Götalandsregionen. 
Inom ramen för avtalet med huvudman finns en budget om 20 000 kronor 
per år och kommun anslaget för marknadsföring, besöksräkning och andra 
utvecklingsinsatser kopplat till leden. Denna summa ryms inom befintlig 
budget för Turismutveckling/näringslivsavdelningen. Om behov finns för 
ytterligare utvecklingsmedel till Ätradalsleden ska detta föregås av ett 
skriftligt beslut som fått bifall av samtliga kommuner.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4 (4) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-01 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beskrivna ansvarsområden i avtalet bedöms rymmas inom befintlig budget i 
respektive förvaltningars budgetar i Falköpings kommun, såväl arbetstid som 
eventuella insatser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-07-06 
Förslag till samverkansavtal mellan Falköpings kommun och 
Västkuststiftelsen med bilaga ”Falköping - Avtalskommun för 
Ätradalsleden” där den interna organiseringen beskrivs. 
Karta över Ätradalsleden 
Karta över Ätradalsleden inom Falköpings kommun       
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 Kommunstyrelsen 

Samverkansavtal gällande den nationella cykelleden 
Ätradalsleden 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtal för 

Ätradalsleden. 
2 Åtaganden enligt detta avtal gäller under förutsättning att kommunerna; 

Falkenberg, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn undertecknat 
likalydande avtal med Västkuststiftelsen som huvudman.        

Sammanfattning  
Ätradalsleden är en ca 200 km lång cykelled som går igenom region Halland 
och Västra Götaland där den passerar genom fem kommuner; Ulricehamn, 
Falköping, Tranemo, Svenljunga och Falkenberg, där den ansluter till den 
nationella cykelleden Kattegattleden. En klassificering av Ätradalsleden som 
nationell cykelled innebär en trafiksäker sträckning samt nationell 
utmärkning till Falkenberg och Kattegattleden, till gagn och nytta för såväl 
kommuninvånare som besökare. Cykling är rankad som en av de främsta 
naturturismaktiviteterna i regionen, vilket antas öka turismen. 
Västkuststiftelsen är huvudman för Ätradalsleden och målsättningen är att 
sträckan kan invigas våren 2022. 
Samverkansavtalet löper över fyra år och det kommunala ansvaret föreslås 
hanteras av Platåbergsenheten som kommer att ligga under 
kommunledningsförvaltningen. Fram till dess att Platåbergsenheten är 
beslutad ligger ansvaret under Näringsliv.  Inom ramen för avtalet finns en 
budgeterad kostnad om 20 000 kronor för marknadsföring och övriga 
aktiviteter, vilket ryms inom budget för turismutveckling. Finns ytterligare 
behov av utvecklingsmedel måste detta godkännas av samtliga kommuner.   

Bakgrund 
Intresset för friluftsliv växer i Sverige och kopplingen mellan friluftsliv och 
folkhälsa är numera väl dokumenterad och underbyggd. Naturturism är en av 
de främsta reseanledningarna till regionen och cykling är rankad som en av 
de främsta naturturismaktiviteterna. 
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Ätradalsleden är en ca 200 km lång cykelled som går igenom två regioner 
och fem kommuner, Ulricehamn, Falköping, Tranemo, Svenljunga och 
Falkenberg. Leden erbjuder unika kultur- och naturupplevelser i Ätradalen 
och knyter ihop inland och sjö med kust och hav. I Falkenberg ansluter 
Ätradalsleden dessutom till den nationella cykelleden Kattegattleden. 
Efter att persontrafiken lades ned på järnvägslinjerna mellan Falköping-
Ulricehamn-Tranemo i mitten av 80-talet skapades en omfattande 
cykelledsinfrastruktur med utgångspunkt från de nedlagda banvallarna, vilka 
asfalterades under början av 2000-talet. Lederna nyttjas flitigt redan idag av 
invånare och besökare i regionen. De kommuner som idag har en asfalterad 
banvall, däribland Falköping, har också säkerställt ett årligt underhåll av 
dessa sträckor.  

Samarbetet kring Ätradalsleden har pågått under nio år. Vidare har 
Västkuststiftelsen sedan 2020 innehaft rollen som huvudman och därmed 
varit en samordnande part i ansökningsförfarandet gentemot Trafikverket 
gällande Ätradalsleden som en nationell cykelled.  
Kommunstyrelsen beslutade 10 juni 2020, § 121 att underteckna en 
avsiktsförklaring för Ätradalsleden som nationell cykelled mellan de 
ingående kommunerna, Västkuststiftelsen och Turistrådet Västsverige. 
Avsiktsförklaringen syftade till att parterna under 2020 färdigställer ansökan 
till Trafikverket, upprättar ett avtal med en fungerande rollfördelning. 
Under 2021 har Trafikverket behandlat ansökan gällande Ätradalsleden som 
en nationell cykelled innehållande en trafiksäkerhetsbedömning och ett 
förberedande av en skyltplan med målsättning att leden kan invigas under 
våren 2022. Trafikverket har i sitt arbete med cykelturism en extern nationell 
referensgrupp till stöd. Referensgruppen gör en helhetsbedömning utifrån 
kvalitetskriterierna för regionala och nationella leder och Trafikverket avser 
att lämna över Ätradalsleden för bedömning under september månad 2021. 
För att detta skall kunna göras måste avtal mellan ledhuvudman och 
respektive kommun vara undertecknade liksom övriga erforderliga 
markägaravtal i de kommuner där dessa behövs. För Falköpings del äger 
kommunen rådighet över hela ledsträckningen via kommunalt ägd banvall 
och kommunala gator och cykelvägar i de samhällen som leden passerar.  
Avtalet reglerar ansvars- och kostnadsfördelning mellan parterna gällande 
arbetet med Ätradalsleden. Avtalet säkerställer ett åtagande mellan parterna 
kring framtida finansiering för utvecklingen av Ätradalsleden liksom att en 
fysiskt sammanhållen led med enhetlig och hög kvalitet av underlaget, 
vägvisningen, säkerheten, vidare produktutveckling inom besöksnäringen, 
utförandet av nationell och internationell marknadsföring upprätthålls. 
Ätradalsleden ska kopplas till tåg- och bussnoder i syfte att förenkla 
tillgängligheten till leden.  
Ingående parter förbinder sig vid att följa vad som anges i avtalet och vid 
vad som anges i Trafikverkets framtida beslut om Ätradalsleden som 
nationell cykelled.  
Avtalstiden är fyra år från den 30 september 2021. Om avtalet inte sägs upp 
senast den 1 januari det sista året som detta avtal gäller förlängs avtalet med 
fyra år i taget med samma uppsägningstid. 
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Förvaltningens bedömning 
Den del av Ätradalsleden som går i Falköpings kommun omfattar 
kommunägd asfalterad banvall samt kommunala gator och cykelbanor i 
tätorterna Falköping, Slutarp, Kinnarp och Åsarp vilka redan idag har ett 
säkerställt årligt underhåll. Att få den redan existerande cykelleden 
klassificerad som en nationell cykelled med trafiksäker sträckning och 
utmärkning till Falkenberg och Kattegattleden stärker det som Falköping och 
övriga kommuner redan ansvarar för och underhåller idag.  
Samordningsansvaret för Falköpings kommuns engagemang i Ätradalsleden 
samt insatser gällande marknadsföring, turism och information föreslås 
läggas på platåbergsenheten när reglementena för berörda nämnder är 
reviderade. Fram till dess ligger ansvaret på näringslivsavdelningen. Park- 
och gatuavdelningen/samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för 
inventering och drift, dvs sopning på våren och åtgärd enligt vanligt 
väghållaransvar såsom sköta och byta ut märken och hålla den framkomlig 
med samma insatser som redan görs årligen. Vidare ansvarar park- och 
gatuavdelningen för att skylta av leden om Ätradalsleden skall avvecklas i 
framtiden. Mät- och kartenheten/kommunledningsförvaltningen ansvarar för 
geodatasamarbetet kring leden från kommunens sida, samt kartor och 
eventuell kontakt med Lantmäteriet.   

Finansiering 
Trafikverket finansierar utmärkningen av Ätradalsleden, även på andra vägar 
än statliga. Detta avviker från det vanliga arbetssättet, där varje väghållare 
finansierar vägvisning på sina egna vägar. Nationella och regionala leder har 
en nytta som överstiger det lokala och Trafikverket vill därför förebygga att 
kostnader för utmärkning är ett hinder. Trafikverket ansvarar för att göra en 
vägvisnings- och vägutrustningsplan i samråd med respektive väghållare. På 
kommunala gator ansvarar kommuner för underhåll av utmärkningen, och på 
statliga vägar ansvarar Trafikverket.  
Kostnader för vägvisning till inrättningar och anläggningar (museum, 
naturreservat och liknande) finansieras ej av Trafikverket. När det gäller 
denna typ av vägvisning kommer den att göras digitalt i första hand och i 
övrigt följer vi övriga nationella leders arbetssätt att i förekommande fall låta 
besöksmålet själv finansiera sin skyltning. 
Ersättning till huvudman för att hålla ihop arbetet kring Ätradalsleden 
finansieras av Västra Götalandsregionen. 

Inom ramen för avtalet med huvudman finns en budget om 20 000 kronor 
per år och kommun anslaget för marknadsföring, besöksräkning och andra 
utvecklingsinsatser kopplat till leden. Denna summa ryms inom befintlig 
budget för Turismutveckling/näringslivsavdelningen. Om behov finns för 
ytterligare utvecklingsmedel till Ätradalsleden ska detta föregås av ett 
skriftligt beslut som fått bifall av samtliga kommuner.  

Beskrivna ansvarsområden i avtalet bedöms rymmas inom befintlig budget i 
respektive förvaltningars budgetar i Falköpings kommun, såväl arbetstid som 
eventuella insatser.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-07-06 
Förslag till samverkansavtal mellan Falköpings kommun och 
Västkuststiftelsen med bilaga ”Falköping - Avtalskommun för 
Ätradalsleden” där den interna organiseringen beskrivs. 
Karta över Ätradalsleden 
Karta över Ätradalsleden inom Falköpings kommun       

Beslutet ska skickas till 
Thérese Broman, park- och gatuavdelningen 
Fredrik Johansson, park- och gatuavdelningen 
Erna Pezic, stadsbyggnadsavdelningen 
Magnus Sundén, näringslivsenheten 
Maria Wallengren, kultur- och fritidsförvaltningen 
Torbjörn Lindgren, kultur- och fritidsförvaltningen 
Västkuststiftelsen 
Näringsliv Ulricehamn AB, Ulricehamn  
Ulricehamns kommun 
Tranemo kommun 
Svenljunga kommun 
Falkenbergs kommun 
Turistrådet Västsverige 
 
 
 
Klara Börjesson Ahlqvist  Therése Broman 
Turistchef   Trafikingenjör 
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Samverkansavtal 
Ätradalsleden 

 
Avtalets namn: Samverkansavtal Ätradalsleden                      Diarienr: KS 2021/00314   
Typ av avtal:  Samverkansavtal   

 

Avtalsparter och firmatecknare 
Part 1:   Västkuststiftelsen   
Org.nr:   857201-9076  
Kontaktperson: Projektledare Ledutveckling eller den som innehar därvid jämförlig  
                                    tjänst inom organisationen. 
Tfn:   070-8402983 
Part 2:   Falköping kommun  
Org.nr:   212000-1744   
Kontaktperson: Turistchef eller den som innehar därvid jämförlig tjänst inom 
                                    organisationen.  
Tfn:   0515-88 50 00 
 
 
Part 1 omnämns i det fortsatta som huvudmannen och Part 2 som kommunen. 

 

 

Bakgrund 
Ätradalsleden är en 200 km lång cykelled som går igenom två regioner och fem kommuner. 
Leden erbjuder idag unika kultur- och naturupplevelser i Ätradalen och knyter ihop inland och 
sjö med kust och hav. I Falkenberg ansluter Ätradalsleden till den nationella cykelleden 
Kattegattleden. Klassificeringen och kvalitetskriterierna för nationella cykelleder finns 
framtagna i ”Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och 
utmärkning” (Trafikverket, december 2014) samt i ”Vägledning för regional cykelvägvisning” 
(Trafikverket, mars 2014). 

Målsättningen är att Ätradalsleden tillsammans med de andra nationellt klassade cykellederna 
ska vara en nationell turismcykelled och en reseanledning på internationell nivå. Ätradalsleden 
ska bidra till en stark utveckling av cykelturism i inlandet och är ett redskap för en ekonomisk 
tillväxt och näringslivsutveckling. Ätradalsleden ska utgöra en möjlighet till landsbygds-
utveckling, öka möjligheterna för cykelpendling och lokal rekreation samt ha en positiv 
påverkan för miljön och bättre hälsa. Det är parternas avsikt att det gemensamma 
utvecklingsarbetet med Ätradalsleden ska vara långsiktigt. 
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Villkor 
Ätradalsleden sträcker sig inom de fem kommunerna Falkenberg, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Falköping. Åtaganden enligt detta avtal gäller när parterna undertecknat detta 
avtal.  
En förutsättning för detta avtals giltighet är att huvudmannen har tecknat motsvarande avtal 
med var och en av kommunerna Falkenberg, Svenljunga, Tranås och Ulricehamn.  
För att tillägg till eller ändringar av detta avtal ska kunna göras gällande krävs att huvud-
mannen tecknar ett nytt avtal med samtliga kommuner som finns utmed den sträcka som 
omfattar hela Ätradalsledens längd, där ändringarna eller tilläggen finns upptagna.  
Sträckan som avser Ätradalsleden ska markeras i en karta och biläggas detta avtal. Om sträckan 
ändras eller utökas omfattas även ändrade eller tillkommande sträckor av detta avtal. 
Godkännande av tillkommande eller ändrade sträckor ska göras skriftligt av huvudmannen och 
de kommuner som huvudmannen ingått detta avtal med. Bilagd karta till detta avtal ska 
revideras så att den nya sträckan framgår. 
Om dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt för 
någondera parterna att i anledning där av kräva de andra parterna på ekonomisk ersättning.  
Detta avtal ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal samt alla tidigare och samtida 
förhandlingar och överenskommelser mellan parterna med anknytning därtill.  

§ 1 Avtalsområde 
Intentionen med detta avtal är att det gemensamma arbetet som görs av huvudmannen och de 
kommuner som ingått detta avtal med huvudmannen och som sker inom ramen för detta avtal 
ska vara långsiktigt och väl förankrat. Detta för att Ätradalsleden ska förbli en attraktiv 
nationell turismcykelled över en längre period.  
Avtalet upprättas för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning mellan parterna gällande 
arbetet med Ätradalsleden. Avtalet ska säkerställa ett åtagande mellan parterna kring framtida 
finansiering för utvecklingen av Ätradalsleden liksom att en fysiskt sammanhållen led med 
enhetlig och hög kvalitet av underlaget, vägvisningen, säkerheten, vidare produktutveckling 
inom besöksnäringen, utförandet av nationell och internationell marknadsföring upprätthålls. 
Ätradalsleden ska kopplas till tåg- och bussnoder i syfte att förenkla tillgängligheten till leden. 
Ingående parter förbinder sig vid att följa vad som anges i detta avtal och vid vad som anges i 
Trafikverkets framtida beslut om Ätradalsleden som nationell cykelled.   

§ 2 Avtalstid 
Avtalstiden är fyra år från den 30 september 2021. Om avtalet inte sägs upp senast den 1 januari 
det sista året som detta avtal gäller förlängs avtalet med fyra år i taget med samma 
uppsägningstid.  

§ 3 Ansvarsfördelning 
Nedan under punkterna § 3 a och § 3 b anges de åtaganden som parterna förbinder sig till och 
hur ansvaret är fördelat mellan parterna. Organisationen består av huvudman, kommunen och 
kommunens representanter från var och en av de kommuner som ingått detta avtal med 
huvudmannen samt den organisation inom respektive parts verksamhet som krävs för 
upprättandet av Ätradalsleden och för det fortsatta arbetet med leden.  

§ 3 a Huvudmannen 
I nedan punkter anges det ansvar som huvudmannen förbinder sig vid. Huvudmannen äger inte 
rätt att överlåta huvudmannaskapet för Ätradalsleden. Huvudmannen är i de fall en aktör 
anlitas ytterst ansvarig för att villkoren i detta avtal följs. Huvudmannen ansvarar för följande 
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insatser:  

 Är avtalspart gentemot Trafikverket för Ätradalsleden. 

 Ansvarar för all kontakt vid ansökan om nationell cykelled och kontakter i övrigt som 
rör Ätradalsleden och som tas med Trafikverket. 

 Är skyldig att till Trafikverket föra fram frågor som rör Ätradalsleden och som lyfts  
av varje kommun som ingått detta avtal med huvudmannen. 

 Ansvarar för att samordna och sammankalla de kommuner som ingått detta avtal med 
huvudmannen. 

 Samordnar frågorna kring förvaltning och utveckling med syfte att upprätthålla en hög 
och jämn kvalitet utifrån de nationella kriterier som Trafikverket utformat.  

 Ska initiera och vara en kontaktperson gentemot regionala turismorganisationer i det 
gemensamma arbetet med destinationsutveckling, nationell eller internationell 
marknadsföring och kommunikation samt utvecklingen av Ätradalsledens sträckning. 

 Redovisar senast den 28 februari varje år för kommunen verksamhet och ungefärlig 
kostnad för föregående år avseende samtliga finansieringar till huvudmannen som 
gjorts i syfte att finansiera arbetet med Ätradalsleden samt informerar om kommande 
finansieringar till huvudmannen som inte görs av de kommuner som huvudmannen 
tecknat detta avtal med och som görs i syfte att finansiera arbeten kopplade till 
Ätradalsleden. 

 Redovisar föregående års marknadsbudget senast den 28 februari varje år och lägger 
senast den 31 oktober fram förslag till marknadsföringsbudget för det kommande året. 
Förslaget måste godkännas skriftligen av samtliga kommuner som huvudmannen ingått 
detta avtal med för att förslaget ska kunna göras gällande. Med marknadsföringsbudget 
avses de 20 000 kronor som var och en av de kommuner som tecknat detta avtal med 
huvudmannen förbundit sig vid att årligen avsätta en budget för. 

 Lägger fram förslag på förbättrande åtgärder och aktiviteter som syftar till att öka 
kvaliteten på den fysiska leden eller attraktionen och upplevelsen för användaren. Med 
användaren avses de som besöker och tar sig fram på leden.  

 Förvarar och håller kontaktuppgifterna till kommunrepresentanterna uppdaterade. 

 Ansvarar för drift, uppdatering och utvecklingsarbete av den publika hemsidan samt på 
sociala medier eller appar för Ätradalsleden.  

 Upprättar och underhåller ett system för synpunktshantering samt hanterar inkomna 
synpunkter gällande Ätradalsleden. 

 Ansvarar för att förmedla inkomna synpunkter kring Ätradalsleden till berörd kommun. 

 Sammankallar minst en gång årligen representanterna för de kommuner som ingått 
detta avtal med huvudmannen till möte innan utgången av december månad för att 
planera kommande årets aktiviteter och i övrigt när behovet finns. Mötet i december 
ska som minst behandla följande punkter: utvärdering av det gångna årets kostnader 
och aktiviteter, statistik för det gångna året som huvudmannen sammanställt, 
fastställande av huvudmannens förslag på marknadsbudget för kommande året, 
genomgång om behov finns av eventuella lokala mindre åtgärder eller större åtgärder 
de kommande åren. 

 Mailar protokoll från december månads möte till samtliga representanter. Mail ska 
skickas inom en vecka från den dag som mötet hölls. 



5  

 Deltar vid den årliga inventeringen i de fall kommunen begär det. 

 Stämmer av att samtliga kommuner som ingått detta avtal med huvudmannen har 
åtgärdat de brister som upptäckts vid inventering av Ätradalsleden varje år senast innan 
utgången av maj månad.   

 Sammanställer rapporten till Trafikverket senast innan utgången av maj månad. 

 För fram förslag på förändring av ledens sträcka men dock endast om helheten 
förbättras av förändringen vilket huvudmannen måste kunna redogöra nyttan för. 

 Utför trafikmätningar i syfte att avgöra trafikvolymerna i förhållande till klassningen 
av vägnätet där leden passerar eller följer vägnätet vid anmodan från Trafikverket eller 
annars efter överenskommelse mellan huvudmannen och de kommuner som ingått 
detta avtal med huvudmannen. 

 Ombesörjer att räkning av besökare genomförs efter överenskommelse mellan 
huvudmannen och de kommuner som har ingått detta avtal med huvudmannen. 

§ 3 b Kommunen 
Varje kommun som ingår detta avtal med huvudmannen åtar sig att ha en upparbetad 
organisation och en avsatt budget för att upprätta och i framtiden ansvara för att Ätradalsleden 
fortsätter hålla hög kvalitet. Kommunen är i de fall en aktör anlitas ytterst ansvarig för att 
villkoren i detta avtal följs. Kommunen ansvarar för följande insatser:   

 Ansvarar för att en skriftlig redogörelse lämnas till huvudmannen över hur ansvars- 
och kostnadsfördelning inom den egna kommunen ser ut i syfte att kunna uppfylla 
ansvar enligt detta avtal.  

 Ansvarar för att lämna en ny skriftlig redogörelse till huvudmannen om ansvars- och 
kostnadsfördelning inom den egna kommunen förändras. 

 Ska se till att det alltid finns en representant som representerar kommunen och är dess 
kontaktperson. 

 Meddelar huvudmannen om en representanten ersätts av en ny representant. 

 Ansvarar för att den utsedde representanten deltar som företrädare för den egna 
kommunen vid möten och inventeringar samt har det samordnande ansvaret inom den 
egna organisationen.  

 Förbinder sig att årligen avsätta en minsta budget om 20 000 kronor för planerade 
marknadsföringsåtgärder under det kommande året (marknadsföringsbudget). Här 
avses medel för marknadsföring, besöksräkning eller andra gemensamma större 
insatser kopplat till Ätradalsleden. 

 Presenterar den lokala driftsbudgeten som finns avsatt för kommande årets drift och 
underhåll av Ätradalsleden inom den egna kommunen senast den 31 december varje 
år. Med lokal driftsbudget avses budget för den årliga inventeringen, renhållningen och 
underhållet av leden. 

 Meddelar huvudmannen om permanenta eller tillfälliga ändringar av sträckan inom den 
egna kommunen när de begärts av den egna verksamheten i syfte att öka komforten, 
attraktionen eller trafiksäkerheten. En permanent ändring kräver ett gemensamt 
skriftligt beslut av huvudmannen och samtliga kommuner som ingått detta avtal med 
huvudmannen. 

 Förbinder sig vid att ta fram en reviderad karta som biläggs detta avtal när permanenta 
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ändringar av sträckan ska göras. 

 Lämnar aktuellt underlag och information i övrigt till huvudmannen som ska användas 
vid marknadsföring av Ätradalsleden och till övriga informationskanaler gällande 
Ätradalsleden. 

 Lämnar underlag till kartor och informationsmaterial gällande ledens sträcka, turistmål, 
kommersiella verksamheter som gäller mat och boende utmed leden, möjligheter till 
kollektivtrafik etc. 

 Håller underlag och information tillgängligt i den omfattning som krävs för att 
huvudmannen och kommunens representanter ska kunna fullfölja sina åtaganden enligt 
detta avtal. Ansvarar för att all information och data som lämnats till huvudmannen 
uppdateras årligen. 

 Lägger fram förslag på förbättrande åtgärder och aktiviteter som syftar till att öka 
kvaliteten på den fysiska leden eller attraktionen och upplevelsen för användaren. Med 
användaren avses de som besöker och tar sig fram på leden. 

 Ansvarar för att arrendeavtal finns upprättat skriftligen för väg inom den egna 
kommunen som går över enskild mark om vägen placeras på mark som kommunen inte 
har rådighet över.  

 Ansvarar för att arrendeavtal finns upprättat skriftligen inom den egna kommunen för 
vägvisning och informationsskyltar om de placeras på mark som kommunen inte har 
rådighet över inom den egna kommunen. 

 Ansvarar för att ersättning som betalas ut för arrenden avseende upplåtelse av 
informationsskyltar och vägvisning som inte står på kommunens mark eller för vägar 
som går över enskild mark och som betalas ut i samband med Ätradalsleden inte 
överstiger det belopp som huvudmannen anger. 

 Ska skicka sin representant som deltagare i den årliga inventeringen av leden och vid 
gemensamma möten anordnade av huvudmannen alternativt påkallat av någon av de 
kommuner som ingått detta avtal med huvudmannen. Den årliga inventeringen samt 
åtgärder som anmodas av inventeringen ska vara utförda senast innan utgången av april 
månad. Inventeringar och åtgärder görs inom den egna kommunen. 

 Lämnar information om att inventeringen gjorts och att åtgärderna har utförts samt 
lämnar underlag till den rapport som huvudmannen årligen ska lämna in till 
Trafikverket senast innan utgången av april månad. 

 Förbinder sig vid att hålla sträckan inom den egna kommunen tillgänglig, välskyltad, 
trafiksäker och komfortabel led mellan den 15 april och den 15 oktober om inte 
väderförhållanden hindrar att drift och underhåll görs under perioden. Kommunen 
informerar huvudmannen vid förekommande fall. 

 Förbinder sig vid att utföra åtgärder som krävs i händelse av att ledens sträcka 
permanent dras om inom den egna kommunen eller när större förbättringsåtgärder är 
nödvändiga för att upprätthålla en tillgänglig, välskyltad, trafiksäker och komfortabel 
led inom den egna kommunen.  

 Ansvarar för att leden märks ut med varning alternativt temporärt dras om vid påkallad 
trafikfara så som nedfallna träd, hålor i körbanan, översvämning eller liknande. 
Kommunen informerar huvudmannen vid förekommande fall. 

 Meddelar Trafikverket om vägvisning som skadats eller försvunnit. 
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 Ansvarar för att Ätradalsleden rent fysiskt avvecklas i händelse av att detta avtal upphör 
att gälla. Med avveckla leden avses att ta ned samtliga vägvisnings- och 
informationsskyltar samt att återställa marken de stått på inom den egna kommunen. 

 Utför en utvärdering av samarbetet efter tre år i syfte att utvärdera att arbetet med 
Ätradalsleden följer vad som anges i detta avtal.  

Med tillgänglig och komfortabel avses: Att de delar som ingår i Ätradalsleden ska ha hel och 
jämn beläggning med så liten lutning som möjligt och så få starka lutningar som möjligt. Det 
ska i möjligaste mån finnas plats för två cyklar i bredd eller för två cyklar att mötas där leden 
går på gång- och cykelbana. Hårdgjorda ytor rekommenderas men i naturområden kan grus 
vara ett alternativ på korta sträckor om underlaget är jämt och välbundet. Även vägar med 
grövre grus kan vid enstaka fall få förekomma om det inte är möjligt att på annat sätt dra leden 
på ett trafiksäkert sätt.  
Med välskyltad avses att skyltningen som minst följer vad som anges i den vägvisningsplan 
som följer av Trafikverkets beslut och fram till ett sådant beslut gäller istället den 
vägvisningsplan som de kommuner som ingått detta avtal med huvudmannen gemensamt har 
tagit fram. 
Med trafiksäker avses att sträckan går på separerad gång- och cykelbana i de fall det är möjligt, 
och annars enbart utmed väg som faller inom ramen för det som presenteras i Trafikverkets 
rapport Cykelleder för rekreation och turism. I varje korsningspunkt ska sikten vara god. Med 
god sikt avses att sikten inte får skymmas av vegetation eller andra föremål i anslutning till 
passagen över den korsande vägen. 

§ 4 Ekonomi 
Kommunen står för kostnader som uppstår inom den egna kommunen kopplade till åtgärder 
som utförs i samband med inventeringar samt de kostnader i övrigt som uppstår när kommunen 
fullföljer de åtaganden som finns angivna under § 3 b.  
Huvudmannen står för kostnader som uppstår i samband med att huvudmannen fullföljer de 
åtaganden som finns angivna under § 3 a. Detta gäller inte kostnader för trafik – och 
besöksmätningar.  

Kostnader för trafik- och besöksmätningar bekostas gemensamt av huvudmannen och de 
kommuner som ingått detta avtal med huvudmannen. Detta gäller för en mätning vardera av 
trafik- och besöksmätning per år.  
Huvudmannen skickar en faktura till kommunen innan utgången av innevarande år för de 
kostnader som huvudmannen har haft för de marknadsföringsåtgärder som utförts under 
innevarande år och som avser marknadsföringsbudgeten med ett belopp upp till maximalt 
20 000 kronor per kommun som huvudmannen ingått detta avtal med.  
Kostnader utöver vad som finns angivet ovan kräver ett godkännande skriftligen av 
huvudmannen och kommunen. 

§ 5 Dröjsmål med att vidta åtgärder enligt detta avtal 
Med dröjsmål avses att kommunen inte har utfört de åtgärder som följer av detta avtal avseende 
kraven på att hålla en tillgänglig, välskyltad, trafiksäker och komfortabel led mellan den 15 
april och den 15 oktober senast den 30 april varje år. Som dröjsmål räknas inte 
väderförhållanden så som snö och halka som innebär att vårsopning och underhåll inte kunnat 
utföras före den 15 april om sopning och underhåll utförs så snart hinder på grund av snö och 
halka inte längre föreligger.  

I händelse av dröjsmål som påverkar att Ätradalsleden i sin fulla sträckning inte uppfyller 
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kraven enligt ovan äger huvudmannen rätt  att åtgärda bristen på bekostnad av den som bristen 
står. Kostnaderna måste vara skäliga och får dock endast avse kostnader för att renhålla 
sträckan inför säsong, att åtgärda förstörd eller borttagen vägvisning, åtgärda hålor i cykel- 
eller vägbanan på den del som är avsedd för cyklisterna, åtgärda hinder för framkomlighet och 
trafiksäkerhet som kan uppstå mellan tiden den 15 april till den 15 oktober. 
För att huvudmannen ska kunna åtgärda bristen på kommunens bekostnad enligt ovan krävs 
att huvudmannen meddelat kommunen skriftligen minst en månad innan huvudmannen låter 
utföra åtgärden. Har kommunen åtgärdat bristen inom en månad från dagen som den skriftliga 
anmodan skickades kan inte huvudmannen längre hävda dröjsmål. 

§ 6 Påföljd vid dröjsmål med att vidta åtgärder enligt detta avtal 
I händelse av dröjsmål enligt § 5 äger huvudmannen rätt att fakturera kommunen för de brister 
som huvudmannen tvingas åtgärda. Fakturering sker löpande under säsongen maximalt 30 
dagar efter varje kostnadspost. 

§ 7 Tvist 
Parterna är överens om att frågor som rör detta avtal i första hand ska försöka lösas i 
samförstånd mellan parterna. Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal ska 
avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.   
 
Bilagor till detta avtal 
Bilaga Karta 
Bilaga Samverkansavtal Ätradalsleden Falköping 
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Detta samverkansavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna erhåller var 
sitt undertecknat exemplar. Avtalet ska undertecknas av behörig person från respektive 
avtalspart. 
 
 

Avtalspart 1 
Göteborg, 2021-  
Västkuststiftelsen, 857201-9076 
__________________________________________ 
Enligt fullmakt för Västkuststiftelsen  

 

Avtalspart 2 
Falköping, 2021-  
Falköping kommun, 212000-1744 
__________________________________________ 
Adam Johansson, Kommunstyrelsens ordförande 
 

Falköping, 2021-  
Falköping kommun, 212000-1744 

__________________________________________ 
Pia Alhäll, Kommundirektör 
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Diarienummer: KS2021/00314 
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Avtalskommun för Ätradalsleden 
Ätradalsleden löper genom de fem kommunerna Falkenberg, Svenljunga, Tranås, Ulricehamn 
och Falköping. För respektive kommun ska en organisation och budget finnas framtagen för att 
starta upp och för att avveckla leden samt för driften och underhållet av Ätradalsleden under 
ledens bestånd. En budget om 20 000 kronor per år finns anslaget för marknadsföring av leden 
och ytterligare medel till Ätradalsleden ska föregås av ett skriftligt beslut som fått bifall av 
samtliga kommuner. Fastslagen organisation ska finnas bilagd avtalet för var och en av 
avtalskommunerna. I denna bilaga finns angivet den organisation som Falköping kommun 
förbinder sig vid. 

Falköping 
Falköping kommun är en av de fem avtalskommunerna som ingår avtal med Västkuststiftelsen 
kring arbetet med Ätradalsleden. De avdelningar som kommer att delta i arbetet med 
Ätradalsleden är kommunledningsförvaltningen genom näringsliv och Mät/Karta samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen genom Gata/Park. Nedan anges det ansvar Falköping kommun 
förbinder sig vid. För vad som anges nedan ansvarar var och en av förvaltningarna för de 
kostnader som uppstår i samband med uppfyllelse av respektive förvaltnings åtaganden.  

Näringsliv: 

 Avsätter en tjänsteman som representant för Falköping kommun och äger frågan om 
Ätradalsleden inom Falköping kommun. 

 Ansvarar för att hålla ihop organisationen inom Falköping kommun. 
 Ansvarar för att ny organisation upprättas om så krävs. 
 Avsätter budget för marknadsföring och övriga kostnader som uppstår i samband med 

Ätradalsleden. 
 Avsätter budget för trafikräkningar som görs för besöksantal eller som är nödvändiga 

för att avgöra om leden uppfyller de kriterier som finns med hänseende till trafikvolym 
som används vid klassificering. 

 Ansvarar för att delta vid framtagning av informationsskylt samt beställer uppsättning 
av skylten i det fall den ska placeras i Falköping kommun. 

 Ansvarar för uppdatering och att skador på informationsskylten åtgärdas. 

Mät/Karta: 

 Ansvarar för att uppdatera kommunkartan med aktuell sträcka för Ätradalsleden i den 
egna kommunkartan. 

 Levererar GIS-filer för Ätradalsledens sträckning inom Falköping kommun till 
huvudmannen och till lantmäteriet. 

Gata/Park 

 Ansvarar för uppsättning och nedtagning av vägvisningen i den utsträckning som 
Trafikverket inte ansvarar. Uppsättning och nedtagning avser när leden etableras, 
avvecklas, om märken försvinner eller förstörs samt om sträckan ändras. 

 Ansvarar för att inventering görs innan utgången av mars månad. 



Bilaga till Samverkansavtal Ätradalsleden         
Diarienummer: KS2021/00314 
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 Ansvarar för att åtgärda skadade eller försvunna skyltar samt att trimma vegetation så 
att den inte skymmer vägvisning eller infoskylt innan utgången av juni månad. 

 Ansvarar för att meddela Trafikverket om vägvisningen behöver åtgärdas på grund av 
skada eller förlust av vägmärken samt om sträckan ska ändras. 

 Ansvarar för att Ätradalsledens sträcka inom Falköping kommun sopas innan säsongen 
börjar i april och hålls fri från skymmande vegetation. 

 Ansvarar endast för trafikräkningar som görs i egenskap av väghållare efter behov. 
 Ansvarar för att leda om Ätradalsleden vid tillfälliga omledningar. 

Placering av eventuell informationsskylt samt Ätradalsledens sträcka ska godkännas av park- 
och gatuavdelningen. Detta gäller även i de fall som Ätradalsledens sträcka ändras inom 
Falköping kommun. Informationsskyltar som placeras i Falköping kommun ska placeras på 
kommunal mark. 
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§ 98 Dnr 2021/00098  

Besvarande av motion från Heléne Svensson (S) och 
Johanna Svensson (S) om att öka antalet grillplatser 
och mötesplatser 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och 

därmed ge tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
genomföra föreslagna åtgärder. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppföljning av 
uppdragen ska redovisas till kommunfullmäktige genom nämndernas 
verksamhetsredovisningar för år 2021.   

Bakgrund 
Helené Svensson (S) och Johanna Svensson (S) har väckt en motion om 
grillplatser/mötesplatser i kommunen. I motionen föreslås att 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gör en 
nulägesanalys av läget med allmänna grillplatser/vindskydd i hela 
kommunen, att förvaltningarna tar fram ett förslag på hur antalet 
mötesplatser med grill- och sittmöjligheter skulle kunna ökas, samt 
kostnader för detta. I motionen föreslås också att det skapas en digital karta 
över dessa mötesplatser. 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2021, § 1, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsens ordförande 
beslutade den 21 mars 2021, genom ett delegationsbeslut, att remittera 
motionen till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast den 31 maj 2021. Det framfördes i direktivet att kommunstyrelsen 
önskar att nämnderna tar fram ett gemensamt remissvar.   
Tekniska nämnden behandlade motionen den 17 maj 2021, § 59, och 
beslutade då att föreslå att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. I 
beslutspunkt 2-4 i tekniska nämndens protokoll redogörs även för de 
uppdrag som föreslås bli följden av ett bifall på motionen: 

”Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gör en 
nulägesanalys under 2021 på hur det ser ut idag med allmänna grillplatser/-
vindskydd i hela kommunen. Förvaltningarna tar fram ett förslag på hur det 
kan gå att öka antalet mötesplatser med grill- och sittmöjligheter i hela 
kommunen, tar fram en kostnadsuppskattning för framtida drift och investe-
ringskostnader samt en ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och 
eventuellt civilsamhälle. En digital karta skapas över befintliga och nya 
allmänna mötes- och grillplatser när underlaget är färdigställt.” 
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Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 18 maj 2021, § 36, och 
beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
Både tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har i en 
barnkonsekvensanalys framfört att beslutet bedöms påverka barn och 
ungdomar i positiv bemärkelse, då utbudet av mötesplatser och meningsfull 
fritid blir större. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att remissinstanserna ställer sig 
positiva till förslagen som framförs i motionen. Med anledning av detta 
föreslås kommunfullmäktige bifalla motionen och därmed ge tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra föreslagna 
åtgärder. Förvaltningen föreslår också att en uppföljning av uppdragen ska 
redovisas till kommunfullmäktige genom nämndernas 
verksamhetsredovisningar för år 2021.   

Finansiering 
Ett bifall av motionen tar utredningsresurser i anspråk vilket belastar 
framförallt kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. I förslaget till 
uppdrag till nämnderna ingår att ta fram kostnader för investering och drift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-10 
Kultur- och fritidsnämnden, § 36/2021 
Tekniska nämnden, § 59/2021 
Delegationsbeslut om remittering av motion, 2021-03-21 
Kommunfullmäktige § 1/2021 
Motion från Helené Svensson (S) och Johanna Svensson (S), 2021-02-19           
  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
 



 

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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KS 2021/00098  

 
 

 
 

 

 Kommunstyrelsen 

Besvarande av motion från Heléne Svensson (S) och 
Johanna Svensson (S) om att öka antalet grillplatser 
och mötesplatser 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och 

därmed ge tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
genomföra föreslagna åtgärder. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppföljning av 
uppdragen ska redovisas till kommunfullmäktige genom nämndernas 
verksamhetsredovisningar för år 2021.   

Bakgrund 
Helené Svensson (S) och Johanna Svensson (S) har väckt en motion om 
grillplatser/mötesplatser i kommunen. I motionen föreslås att 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gör en 
nulägesanalys av läget med allmänna grillplatser/vindskydd i hela 
kommunen, att förvaltningarna tar fram ett förslag på hur antalet 
mötesplatser med grill- och sittmöjligheter skulle kunna ökas, samt 
kostnader för detta. I motionen föreslås också att det skapas en digital karta 
över dessa mötesplatser. 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2021, § 1, att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsens ordförande 
beslutade den 21 mars 2021, genom ett delegationsbeslut, att remittera 
motionen till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande 
senast den 31 maj 2021. Det framfördes i direktivet att kommunstyrelsen 
önskar att nämnderna tar fram ett gemensamt remissvar.   
Tekniska nämnden behandlade motionen den 17 maj 2021, § 59, och 
beslutade då att föreslå att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. I 
beslutspunkt 2-4 i tekniska nämndens protokoll redogörs även för de 
uppdrag som föreslås bli följden av ett bifall på motionen: 

”Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gör en 
nulägesanalys under 2021 på hur det ser ut idag med allmänna grillplatser/-



 
  2(2) 

 

 

vindskydd i hela kommunen. Förvaltningarna tar fram ett förslag på hur det 
kan gå att öka antalet mötesplatser med grill- och sittmöjligheter i hela 
kommunen, tar fram en kostnadsuppskattning för framtida drift och investe-
ringskostnader samt en ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och 
eventuellt civilsamhälle. En digital karta skapas över befintliga och nya 
allmänna mötes- och grillplatser när underlaget är färdigställt.” 
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 18 maj 2021, § 36, och 
beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
Både tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har i en 
barnkonsekvensanalys framfört att beslutet bedöms påverka barn och 
ungdomar i positiv bemärkelse, då utbudet av mötesplatser och meningsfull 
fritid blir större. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att remissinstanserna ställer sig 
positiva till förslagen som framförs i motionen. Med anledning av detta 
föreslås kommunfullmäktige bifalla motionen och därmed ge tekniska 
nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra föreslagna 
åtgärder. Förvaltningen föreslår också att en uppföljning av uppdragen ska 
redovisas till kommunfullmäktige genom nämndernas 
verksamhetsredovisningar för år 2021.   

Finansiering 
Ett bifall av motionen tar utredningsresurser i anspråk vilket belastar 
framförallt kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. I förslaget till 
uppdrag till nämnderna ingår att ta fram kostnader för investering och drift. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-10 
Kultur- och fritidsnämnden, § 36/2021 
Tekniska nämnden, § 59/2021 
Delegationsbeslut om remittering av motion, 2021-03-21 
Kommunfullmäktige § 1/2021 
Motion från Helené Svensson (S) och Johanna Svensson (S), 2021-02-19           

Beslutet ska skickas till 
Motionärerna 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
Linda Karelid 
Kanslichef 
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§ 36 Dnr 2021/00029  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen – Motion 
från Heléne Svensson (S) och Johanna Svensson (S) 
om att öka antalet grillplatser och mötesplatser 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1 Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.  

Bakgrund 
Socialdemokraterna i Falköping skrev fram en motion till kommunfullmäk-
tige om att öka antalet grill- och mötesplatser enligt följande: ”I pandemins 
spår så har många kommuninvånare genomfört så väl som barnkalas, 80-
årskalas m.m. eller träffat nära och kära utomhus. Man har sökt sig till de 
allmänna grillplatser eller bänkar och bord som finns på olika platser i vår 
kommun. Man kan se att t.ex. grillarna på Mösseberg är fullbelagda under 
större delen av dagen. Vi tror att denna trend att umgås på detta nya sätt 
kommer fortsätta efter pandemin. Många har upplevt att det är trevligt att 
träffas på detta sätt och det vill vi ta till vara på och uppmuntra detta ännu 
mer. Vi Socialdemokrater har också fått till oss att kommunmedborgare 
eftersöker kartor på vad det finns allmänna grillplatser i vår kommun. 
Dessutom är vi övertygade om att detta också kan bidra till en utveckling av 
besöksnäringen samt att drifta och underhålla dessa allmänna grillplatser kan 
vara en bra framtida insatser inom ramen för Kommunens Arbetsmarknads-
strategi”. Kommunstyrelsen remitterade motionen till tekniska nämnden och 
kultur- och fritidsnämnden. Tjänstepersoner inom samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och kultur- och fritidsförvaltningen har träffats och pratat sig samman 
om motionen.  

Förvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gör en 
nulägesanalys under 2021 på hur det ser ut idag med allmänna grillplatser/-
vindskydd i hela kommunen. Förvaltningarna tar fram ett förslag på hur det 
kan gå att öka antalet mötesplatser med grill- och sittmöjligheter i hela 
kommunen, tar fram en kostnadsuppskattning för framtida drift och investe-
ringskostnader samt en ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och 
eventuellt civilsamhälle. En digital karta skapas över befintliga och nya 
allmänna mötes- och grillplatser när underlaget är färdigställt.             

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet bedöms påverka barn och ungdomar i positiv bemärkelse, då 
utbudet av mötesplatser och meningsfull fritid blir större.      
 

Beslutsunderlag 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 19/2021 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 14 april 2021 
Kommunfullmäktige § 1/2021 
Remiss från kommunstyrelsen 21 mars 2021  
Motion 
  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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2021-05-17 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
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§ 59 Dnr 2021/00120  

Besvarande av Motion från Heléne Svensson (S) och 
Johanna Svensson (S) om att öka antalet grillplatser 
och mötesplatser 
Tekniska nämndens beslut 
1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kommun-
fullmäktige ger bifall till motionen från Heléne Svensson (S) och Johanna 
Svensson (S) motion om att öka antalet grill- och mötesplatser. 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gör 
en nulägesanalys under 2021 på hur det ser ut idag med allmänna grill-
platser/vindskydd i hela kommunen. 
3. Förvaltningarna tar fram ett förslag på hur det kan gå att öka antalet 
mötesplatser med grill- och sittmöjligheter i hela kommunen, tar fram en 
kostnadsuppskattning för framtida drift och investeringskostnader samt en 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och eventuellt civilsamhälle.  
4. En digital karta skapas över befintliga och nya allmänna mötes- och 
grillplatser när underlaget är färdigställt.  

 
Bakgrund 
Socialdemokraterna i Falköping skrev fram en motion till kommunfull-
mäktige om att öka antalet grill- och mötesplatser enligt följande: ”I 
pandemins spår så har många kommuninvånare genomfört så väl som 
barnkalas, 80-årskalas m.m. eller träffat nära och kära utomhus. Man har 
sökt sig till de allmänna grillplatser eller bänkar och bord som finns på olika 
platser i vår kommun. Man kan se att t.ex. grillarna på Mösseberg är full-
belagda under större delen av dagen. Vi tror att denna trend att umgås på 
detta nya sätt kommer fortsätta efter pandemin. Många har upplevt att det är 
trevligt att träffas på detta sätt och det vill vi ta till vara på och uppmuntra 
detta ännu mer. Vi Socialdemokrater har också fått till oss att kommun-
medborgare eftersöker kartor på vad det finns allmänna grillplatser i vår 
kommun. Dessutom är vi övertygade om att detta också kan bidra till en 
utveckling av besöksnäringen samt att drifta och underhålla dessa allmänna 
grillplatser kan vara en bra framtida insatser inom ramen för Kommunens 
Arbetsmarknadsstrategi”. Kommunstyrelsen remitterade motionen till 
tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Tjänstepersoner inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har 
träffats och pratat sig samman om motionen och skrivit fram ett gemensamt 
tjänsteutlåtande.  
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Barnkonsekvensanalys 
Beslutet bedöms påverka barn och ungdomar i positiv bemärkelse, då 
utbudet av mötesplatser och meningsfull fritid blir större. 

Beslutsgång 
Arbetsutskottet § 39/2021 
Gatuchefens tjänsteutlåtande 
Kommunfullmäktige § 1/2021 
Remiss från kommunstyrelsen 21 mars 2021 
Motion      
  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
Fredrik Johansson Gatuchef 
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 Kommunstyrelsen 

Remittering av motion från Heléne Svensson (S) och 
Johanna Svensson (S) om att öka antalet grillplatser 
och mötesplatser 

Delegationsbeslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen remitteras till tekniska nämnden 
och kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 31 maj 2021. Motionen 
behandlas preliminärt i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni 2021.  
Kommunstyrelsen önskar att nämnderna tar fram ett gemensamt remissvar. 

Delegationsbeslut enligt  
Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen   
§ 6.13, antagna 2021-02-10, § 17. Enligt bestämmelserna har ordföranden 
delegation att besluta om remittering av motioner med angivande av direktiv 
och tidsangivelser. 
 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  
 

 
 
Adam Johannson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 1 Dnr 2021/00098  

Motion från Heléne Svensson (S) och Johanna 
Svensson (S) om att öka antalet grillplatser och 
mötesplatser 
Kommunfullmäktiges beslut 
1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om att öka antalet grillplatser 

och mötesplatser till kommunstyrelsen för yttrande.  

Bakgrund 
Heléne Svensson (S) och Johanna Svensson (S) har väckt en motion om att 
öka antalet grillplatser och mötesplatser. Av motionen framgår följande.  
"Förslag till beslut 

 Att Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- o fritidsförvaltningen 
gör en nulägesanalys på hur ser det ut idag med allmänna 
grillplatser/Vindskydd i hela kommunen. 

 Att förvaltningarna tar fram ett förslag på hur vi skulle kunna öka 
antal mötesplatser med grill och sittmöjligheter i hela kommunen 
samt vad detta skulle innebära i kostnad att skapa fler platser samt att 
drifta dessa. 

 Att man skapar en digital karta på dessa allmänna mötesplatser. 
Dessa platser ska vara tydlig utmärkta på kartan (se grillplatser.nu 
Lidköping) 

Bakgrund 
I pandemins spår så har många kommuninvånare genomfört så väl som barn-
kalas, 80-årskalas m.m eller träffat nära och kära utomhus. Man har sökt sig till 
de allmänna grillplatser eller bänkar och bord som finns på olika platser i vår 
kommun. Man kan se att t.ex. grillarna på Mösseberg är fullbelagda under 
större delen av dagen. Vi tror att denna trend att umgås på detta nya sätt 
kommer fortsätta efter pandemin. Många har upplevt att det är trevligt att 
träffas på detta sätt och det vill vi ta till vara på och uppmuntra detta ännu mer. 

Vi Socialdemokrater har också fått till oss att kommunmedborgare eftersöker 
kartor på vad det finns allmänna grillplatser i vår kommun. 
Dessutom är vi övertygade om att detta också kan bidra till en utveckling av 
besöksnäringen samt att drifta och underhålla dessa allmänna grillplatser kan 
vara en bra framtida insatser inom ramen för Kommunens 
Arbetsmarknadsstrategi.”     
  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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§ 99 Dnr 2021/00197  

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att 
införa förbud mot nybyggnation av vindkraftverk med 
undantag för småskaliga vindkraftverk 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.       

Reservation 
Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.      

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma och 
införa ett förbud mot nybyggnation av vindkraftverk och vindkraftsparker, 
med undantag för småskaliga vindkraftverk för eget bruk. Eftersom ett 
sådant beslut skulle motverka kommunens klimatstrategi och vindkraftpolicy 
bör motionen avslås. Rent juridiskt är det inte möjligt för en kommun att 
införa ett allmänt förbud mot vindkraft så som motionen föreslår, då varje 
enskilt ärende prövas. Utbyggnadsbehovet ska bemötas på ett sätt som 
minimerar vindkraftverkens påverkan på omgivningen, i linje med gällande 
översiktsplan. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2021, § 40, att remittera Milada 
Wurms (SD) motion om vindkraft till kommunstyrelsen. Av motionen 
framgår att Sverigedemokraterna yrkar att: ”ge Kommunstyrelsen i uppdrag 
att skyndsamt utforma och införa ett förbud för nybyggnation av 
vindkraftsverk och vindkraftsparker (med undantag för småskaliga 
vindkraftverk för eget bruk med rotordiameter på max 3m) i Falköpings 
kommun.”  
Sverigedemokraterna vill att nya vindkraftsverk stoppas, eftersom ett förbud 
mot vindkraft anses främja miljön och bidra till mer pålitlig elförsörjning. 
Följande argument mot vindkraft framförs i motionen. 

 Vindkraftverk har högre koldioxidutsläpp än kärnkraft 

 Vindkraft är starkt subventionerad 

 Vindkraft ökar risken för ojämn effekt i nätet, vilket leder till att 
oljekraftverk återstartas eller kolkraft importeras från utlandet 

 Vindkraft levererar inte el när vi behöver det som mest på vinterns 
kallaste dagar 

 Materialet i vindkraftsblad kan inte återvinnas utan grävs ner eller 
skickas till utlandet 
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 Vindkraftverk är skadliga för djurlivet – insekter och fåglar påverkas 
negativt 

 Vindkraftverk förstör miljön för dem som vill bo och verka på 
landsbygden. 

Förvaltningens bedömning 
Rent juridiskt är det inte möjligt för en kommun att införa ett allmänt förbud 
mot vindkraft så som motionen föreslår, i och med att kommunen måste 
pröva varje enskilt ärende. Enligt bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken 
måste kommuner tillstyrka för att tillstånd ska kunna ges till en 
vindkraftsanläggning. Vid sådan tillstyrkan eller avstyrkan fungerar 
kommunens översiktsplan vägledande. 
Hur vindkraftsetableringen ska hanteras beskrivs utförligt i Falköpings 
vindkraftsprogram, ”Översiktsplan för Falköping, fördjupad för vindkraft”, 
som antogs 2009 som ett tillägg till översiktsplanen. Vid framtagandet av 
den nya översiktsplanen för 2017-2030 gjordes inga justeringar i 
vindkraftsprogrammet utan det gäller fortsatt i sin 
helhet.  Vindkraftsprogrammet gör avvägningar mellan olika intressen och 
ska utgöra beslutsunderlag för framtida vindkraftsetableringar i kommunen. 
Varje ansökan om uppförande av vindkraft prövas efter platsens 
förutsättningar och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen görs 
liksom framtida markanvändning. 
Falköpings klimatstrategi 2021-2030, som antogs av kommunfullmäktige i 
bred politisk enighet den 28 juni 2021, § 76, anger att produktion av 
vindkraft i Falköpings kommun ska främjas. Även gällande vindkraftpolicy 
från 2004 anger att kommunen är positivt inställd till utbyggnad av 
vindkraft. Vindkraft är en förnybar energikälla och Falköping ska bidra till 
Sveriges mål om 100 procent förnybar energiproduktion. 

Motionären hävdar att vindkraftverk har högre koldioxidutsläpp än 
kärnkraft. Vid en beräkning av olika energikällors miljöpåverkan är det 
viktigt att se till helheten genom att inkludera hela livscykeln. Kärnkraft ger 
upphov till koldioxidutsläpp i samband med byggnation, drift och underhåll, 
nedmontering, uranbränsleproduktion och hantering av radioaktivt 
kärnbränsleavfall. Vindkraftens koldioxidutsläpp uppstår till 80-90 procent 
vid tillverkning av kraftverken, vilket på kort tid kompenseras. Kommunens 
vindkraftsprogram anger att ”Vindkraft producerar energi från en helt 
förnyelsebar energikälla och producerar inga utsläpp. Den energi som gått åt 
för tillverkningen av verket beräknas betalas tillbaka på 3-6 månader 
(Wizelius 2007)”. När ett vindkraftverk nått sin ekonomiska eller tekniska 
livslängd undersöks möjligheten att renovera verket för vidare försäljning 
eller återanvända vissa komponenter. De flesta delar av ett vindkraftverk är 
återvinningsbara.  
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Motionären hävdar vidare att vindkraften är starkt subventionerad. Nya 
vindkraftverk byggs nu utan subventioner, det vill säga nya vindkraftsägare 
räknar enbart med att bli betalda med elpriset. Nybyggnation av kärnkraft 
skulle däremot kräva kraftiga subventioner och garantier från staten. 
Befintliga kärnkraftverk subventionerades mycket under uppbyggnadsfasen. 
För cirka 10 år sedan ansågs kärnkraft betydligt billigare än vindkraft vid 
beräkning av kostnaden för ny elproduktion. Sedan dess har kostnaden för 
kärnkraft ökat radikalt medan kostnaden för vindkraft har sjunkit kraftigt. 
Idag är istället ny vindkraft mycket billigare än ny kärnkraft.  

Ur perspektivet elförsörjning behöver vindkraft klara situationer med hög 
elförbrukning och låg vind. Möjliga lösningar inkluderar till exempel 
flexibel elvärme, flexibel billaddning, flexibel elanvändning i industrin, mer 
effekt från biobränslen eller vattenkraft. Omfattande forskning bedrivs för att 
ytterligare förbättra balanseringen av vindkraft. Vid överproduktion hos 
vindkraftverk kan överskottet lagras i form av vätgas, vilket kan blandas ut 
med naturgas och transporteras i ett nationellt gasnät och producera el nära 
konsumenten för att klara av effekttoppar. Bland annat kommer projekt för 
produktion av fossilfritt stål att använda vätgas som till stor del kommer från 
vindkraft. Eftersom ny vindkraft har mycket lägre kostnad än kärnkraft så 
finns det stora ekonomiska marginaler för att detta alternativ totalt sett får 
lägre kostnader. 

Trots alla miljömässiga fördelar som vindkraften för med sig finns det några 
problem ur miljösynpunkt att ta ställning till. Vindkraften påverkar lokalt 
områden genom att de syns, hörs och påverkar landskapsbilden. Enligt lagen 
klassas vindkraften som miljöfarlig verksamhet på grund av att den kan 
skapa störande ljuseffekter och buller. Ju större vindkraftverken är desto 
längre syns de på avstånd men samtidigt roterar vingarna på dessa 
långsammare. Huruvida vindkraftverk påverkar landskapsbilden positivt 
eller negativt är en individuell bedömning. 

Hur vindkraftsbyggnation påverkar flora och fauna analyseras i kommunens 
vindkraftsprogram. Påverkan på växtlivet är i princip begränsad till 
byggnationsfasen. Varken tama eller vilda däggdjur verkar störas av 
vindkraftverk. Vid en vindkraftsetablering ska hänsyn tas till skyddsvärda 
fågellokaler och det finns skäl att inte etablera vindkraft i specifikt utpekade 
flyttstråk och häckningslokaler. Vindkraftverk bör heller inte placeras i de 
stråk som fladdermöss huvudsakligen använder. Däremot finns det rapporter 
om att den biologiska mångfalden kan öka om vindkraft kombineras med 
naturvård. I områden som domineras av intensivt slättjordbruk kan man dra 
nytta av utbyggnaden av vindkraft för att skapa variation och nya livsmiljöer 
för den vilda mångfalden av växter och insekter. I varje prövning av 
uppförande av vindkraftverk tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
fram som ska visa på eventuell påverkan/inverkan på för platsen 
förekommande arter samt hur eventuell påverkan ska reduceras. 
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Falköpings kommun har tack vare sitt öppna landskap och höga läge stor 
potential för elproduktion genom vindkraft. Av gällande styrdokument 
framgår att kommunen generellt är positivt inställd till utbyggnad av 
vindkraft som en viktig källa för förnyelsebar energi. Ett förbud för 
nybyggnation av vindkraftverk är därmed inte aktuellt. Däremot ska 
utbyggnadsbehovet av nya vindkraftverk bemötas på ett sätt som minimerar 
verkens påverkan på miljön och möjligheterna att bygga och bo på 
landsbygden, i linje med gällande översiktsplan. 

Finansiering 
Förslaget till beslut genererar inga kostnader.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-12 
Delegationsbeslut om remittering av motion, 2021-05-04 
Kommunfullmäktige § 40/2021 
Motionen       

Yrkanden 
Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen.      

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Jonas 
Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.       
  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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 Kommunstyrelsen 

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att 
införa förbud mot nybyggnation av vindkraftverk med 
undantag för småskaliga vindkraftverk 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.        

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att utforma och 
införa ett förbud mot nybyggnation av vindkraftverk och vindkraftsparker, 
med undantag för småskaliga vindkraftverk för eget bruk. Eftersom ett 
sådant beslut skulle motverka kommunens klimatstrategi och vindkraftpolicy 
bör motionen avslås. Rent juridiskt är det inte möjligt för en kommun att 
införa ett allmänt förbud mot vindkraft så som motionen föreslår, då varje 
enskilt ärende prövas. Utbyggnadsbehovet ska bemötas på ett sätt som 
minimerar vindkraftverkens påverkan på omgivningen, i linje med gällande 
översiktsplan.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2021, § 40, att remittera Milada 
Wurms (SD) motion om vindkraft till kommunstyrelsen. Av motionen 
framgår att Sverigedemokraterna yrkar att: ”ge Kommunstyrelsen i uppdrag 
att skyndsamt utforma och införa ett förbud för nybyggnation av 
vindkraftsverk och vindkraftsparker (med undantag för småskaliga 
vindkraftverk för eget bruk med rotordiameter på max 3m) i Falköpings 
kommun.”  
Sverigedemokraterna vill att nya vindkraftsverk stoppas, eftersom ett förbud 
mot vindkraft anses främja miljön och bidra till mer pålitlig elförsörjning. 

Följande argument mot vindkraft framförs i motionen. 

 Vindkraftverk har högre koldioxidutsläpp än kärnkraft 

 Vindkraft är starkt subventionerad 

 Vindkraft ökar risken för ojämn effekt i nätet, vilket leder till att 
oljekraftverk återstartas eller kolkraft importeras från utlandet 
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 Vindkraft levererar inte el när vi behöver det som mest på vinterns 
kallaste dagar 

 Materialet i vindkraftsblad kan inte återvinnas utan grävs ner eller 
skickas till utlandet 

 Vindkraftverk är skadliga för djurlivet – insekter och fåglar påverkas 
negativt 

 Vindkraftverk förstör miljön för dem som vill bo och verka på 
landsbygden. 

Förvaltningens bedömning 
Rent juridiskt är det inte möjligt för en kommun att införa ett allmänt förbud 
mot vindkraft så som motionen föreslår, i och med att kommunen måste 
pröva varje enskilt ärende. Enligt bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken 
måste kommuner tillstyrka för att tillstånd ska kunna ges till en 
vindkraftsanläggning. Vid sådan tillstyrkan eller avstyrkan fungerar 
kommunens översiktsplan vägledande. 
Hur vindkraftsetableringen ska hanteras beskrivs utförligt i Falköpings 
vindkraftsprogram, ”Översiktsplan för Falköping, fördjupad för vindkraft”, 
som antogs 2009 som ett tillägg till översiktsplanen. Vid framtagandet av 
den nya översiktsplanen för 2017-2030 gjordes inga justeringar i 
vindkraftsprogrammet utan det gäller fortsatt i sin helhet.  
Vindkraftsprogrammet gör avvägningar mellan olika intressen och ska 
utgöra beslutsunderlag för framtida vindkraftsetableringar i kommunen. 
Varje ansökan om uppförande av vindkraft prövas efter platsens 
förutsättningar och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen görs 
liksom framtida markanvändning. 
Falköpings klimatstrategi 2021-2030, som antogs av kommunfullmäktige i 
bred politisk enighet den 28 juni 2021, § 76, anger att produktion av 
vindkraft i Falköpings kommun ska främjas. Även gällande vindkraftpolicy 
från 2004 anger att kommunen är positivt inställd till utbyggnad av 
vindkraft. Vindkraft är en förnybar energikälla och Falköping ska bidra till 
Sveriges mål om 100 procent förnybar energiproduktion. 
 
Motionären hävdar att vindkraftverk har högre koldioxidutsläpp än 
kärnkraft. Vid en beräkning av olika energikällors miljöpåverkan är det 
viktigt att se till helheten genom att inkludera hela livscykeln. Kärnkraft ger 
upphov till koldioxidutsläpp i samband med byggnation, drift och underhåll, 
nedmontering, uranbränsleproduktion och hantering av radioaktivt 
kärnbränsleavfall. Vindkraftens koldioxidutsläpp uppstår till 80-90 procent 
vid tillverkning av kraftverken, vilket på kort tid kompenseras. Kommunens 
vindkraftsprogram anger att ”Vindkraft producerar energi från en helt 
förnyelsebar energikälla och producerar inga utsläpp. Den energi som gått åt 
för tillverkningen av verket beräknas betalas tillbaka på 3-6 månader 
(Wizelius 2007)”. När ett vindkraftverk nått sin ekonomiska eller tekniska 
livslängd undersöks möjligheten att renovera verket för vidare försäljning 
eller återanvända vissa komponenter. De flesta delar av ett vindkraftverk är 
återvinningsbara.  
Motionären hävdar vidare att vindkraften är starkt subventionerad. Nya 
vindkraftverk byggs nu utan subventioner, det vill säga nya vindkraftsägare 
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räknar enbart med att bli betalda med elpriset. Nybyggnation av kärnkraft 
skulle däremot kräva kraftiga subventioner och garantier från staten. 
Befintliga kärnkraftverk subventionerades mycket under uppbyggnadsfasen. 
För cirka 10 år sedan ansågs kärnkraft betydligt billigare än vindkraft vid 
beräkning av kostnaden för ny elproduktion. Sedan dess har kostnaden för 
kärnkraft ökat radikalt medan kostnaden för vindkraft har sjunkit kraftigt. 
Idag är istället ny vindkraft mycket billigare än ny kärnkraft.  
Ur perspektivet elförsörjning behöver vindkraft klara situationer med hög 
elförbrukning och låg vind. Möjliga lösningar inkluderar till exempel 
flexibel elvärme, flexibel billaddning, flexibel elanvändning i industrin, mer 
effekt från biobränslen eller vattenkraft. Omfattande forskning bedrivs för att 
ytterligare förbättra balanseringen av vindkraft. Vid överproduktion hos 
vindkraftverk kan överskottet lagras i form av vätgas, vilket kan blandas ut 
med naturgas och transporteras i ett nationellt gasnät och producera el nära 
konsumenten för att klara av effekttoppar. Bland annat kommer projekt för 
produktion av fossilfritt stål att använda vätgas som till stor del kommer från 
vindkraft. Eftersom ny vindkraft har mycket lägre kostnad än kärnkraft så 
finns det stora ekonomiska marginaler för att detta alternativ totalt sett får 
lägre kostnader. 
Trots alla miljömässiga fördelar som vindkraften för med sig finns det några 
problem ur miljösynpunkt att ta ställning till. Vindkraften påverkar lokalt 
områden genom att de syns, hörs och påverkar landskapsbilden. Enligt lagen 
klassas vindkraften som miljöfarlig verksamhet på grund av att den kan 
skapa störande ljuseffekter och buller. Ju större vindkraftverken är desto 
längre syns de på avstånd men samtidigt roterar vingarna på dessa 
långsammare. Huruvida vindkraftverk påverkar landskapsbilden positivt 
eller negativt är en individuell bedömning. 
Hur vindkraftsbyggnation påverkar flora och fauna analyseras i kommunens 
vindkraftsprogram. Påverkan på växtlivet är i princip begränsad till 
byggnationsfasen. Varken tama eller vilda däggdjur verkar störas av 
vindkraftverk. Vid en vindkraftsetablering ska hänsyn tas till skyddsvärda 
fågellokaler och det finns skäl att inte etablera vindkraft i specifikt utpekade 
flyttstråk och häckningslokaler. Vindkraftverk bör heller inte placeras i de 
stråk som fladdermöss huvudsakligen använder. Däremot finns det rapporter 
om att den biologiska mångfalden kan öka om vindkraft kombineras med 
naturvård. I områden som domineras av intensivt slättjordbruk kan man dra 
nytta av utbyggnaden av vindkraft för att skapa variation och nya livsmiljöer 
för den vilda mångfalden av växter och insekter. I varje prövning av 
uppförande av vindkraftverk tas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
fram som ska visa på eventuell påverkan/inverkan på för platsen 
förekommande arter samt hur eventuell påverkan ska reduceras. 
Falköpings kommun har tack vare sitt öppna landskap och höga läge stor 
potential för elproduktion genom vindkraft. Av gällande styrdokument 
framgår att kommunen generellt är positivt inställd till utbyggnad av 
vindkraft som en viktig källa för förnyelsebar energi. Ett förbud för 
nybyggnation av vindkraftverk är därmed inte aktuellt. Däremot ska 
utbyggnadsbehovet av nya vindkraftverk bemötas på ett sätt som minimerar 
verkens påverkan på miljön och möjligheterna att bygga och bo på 
landsbygden, i linje med gällande översiktsplan. 
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Finansiering 
Förslaget till beslut genererar inga kostnader.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-12 
Delegationsbeslut om remittering av motion, 2021-05-04 
Kommunfullmäktige § 40/2021 
Motionen        

Beslutet ska skickas till 
Motionären 
 

 
Sara Lehman Svensson 
Miljöstrateg 
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 Kommunstyrelsen 

Remittering av motion från Milada Wurm (SD) om att 
införa förbud mot nybyggnation av vindkraftverk med 
undantag för småskaliga vindkraftverk 

Delegationsbeslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen bereds av kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Motionen behandlas preliminärt i kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 23 juni 2021.        

Delegationsbeslut enligt  
Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen § 
6.13, antagna 2021-02-10, § 17. Enligt bestämmelserna har ordföranden 
delegation att besluta om remittering av motioner med angivande av direktiv 
och tidsangivelser. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
 
 

 
Adam Johansson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 



 

 
 

Kommunfullmäktige 
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§ 40 Dnr 2021/00197  

Motion från Milada Wurm (SD) om att införa förbud  
mot nybyggnation av vindkraftverk med undantag  
för småskaliga vindkraftverk 
Kommunfullmäktiges beslut 
1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om att införa förbud mot 

nybyggnation av vindkraftverk med undantag för småskaliga 
vindkraftverk till kommunstyrelsen för yttrande.  

Bakgrund 
Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att införa förbud mot 
nybyggnation av vindkraftverk med undantag för småskaliga vindkraftverk. 
Av motionen framgår följande.  

"Uppdrag att skyndsamt utforma och införa ett förbud för nybyggnation 
av vindkraftsverk och vindkraftsparker (med undantag för småskaliga 
vindkraftverk för eget bruk med rotordiameter på max 3m) i Falköpings 
kommun. 
Vi i SD värnar om miljön och därför vill vi bidra till att den el vi använder 
produceras på ett säkert och miljövänligt sätt. Påståendet att el som 
produceras av vindkraftverk är det bästa för miljö är tyvärr inte sant.  
Enligt Vattenfalls egna beräkningar har vindkraften ca sex gånger högre 
koldioxidutsläpp än kärnkraften. Vindkraften slår också undan benen för 
kärnkraftverken. Kärnkraften kan inte tävla i pris med den starkt 
subventionerade vindkraften. När det blåser som mest är elpriserna för låga 
eller t o m minuspriser. Ju mer vindkraft som byggs, desto mer ökar risken 
för ojämn effekt i nätet. Detta bidrar till effekter så som återstartande av 
oljekraftverk eller import av kolkraft från utlandet. 
Materialet i vindkraftsbladen kan inte återvinnas utan de grävs ner eller 
skickas till utlandet. Med all negativ miljöpåverkan som det för med sig. 
Vindkraftverken är också mycket skadliga för djurlivet. Både insekter och 
fåglar påverkas negativt. Det förstör också miljön för dem som vill bo och 
verka på landsbygden.  

Ett av de största problemen med vindkraften är att den inte levererar el när vi 
behöver det som mest. Under de kallaste vinterdagar måste vi förlita oss på 
Polen och deras kol. 

För att vi skall ha tillgång till en pålitlig elförsörjning även i framtiden borde 
nya vindkraftsverk över 20 meter stoppas. Vi kan inte påverka situation i 
hela landet men vi kan bidra till en bättre miljö här i Falköpings kommun.  
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 
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 Att: ge Kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utforma och införa 
ett förbud för nybyggnation av vindkraftsverk och vindkraftsparker 
(med undantag för småskaliga vindkraftverk för eget bruk med 
rotordiameter på max 3m) i Falköpings kommun."     

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



   

 

Motion till Falköpings kommunfullmäktige 

Uppdrag att skyndsamt utforma och införa ett förbud för nybyggnation av vindkraftsverk 
och vindkraftsparker (med undantag för småskaliga vindkraftverk för eget bruk med 
rotordiameter på max 3m) i Falköpings kommun.  

Vi i SD värnar om miljön och därför vill vi bidra till att den el vi använder produceras på ett säkert och 
miljövänligt sätt. Påståendet att el som produceras av vindkraftverk är det bästa för miljö är tyvärr 
inte sant.  

Enligt Vattenfalls egna beräkningar har vindkraften ca sex gånger högre koldioxidutsläpp än 
kärnkraften.  

Vindkraften slår också undan benen för kärnkraftverken. Kärnkraften kan inte tävla i pris med den 
starkt subventionerade vindkraften. När det blåser som mest är elpriserna för låga eller t o m 
minuspriser. 

Ju mer vindkraft som byggs, desto mer ökar risken för ojämn effekt i nätet. Detta bidrar till effekter 
så som återstartande av oljekraftverk eller import av kolkraft från utlandet.  

Materialet i vindkraftsbladen kan inte återvinnas utan de grävs ner eller skickas till utlandet. Med all 
negativ miljöpåverkan som det för med sig.   

Vindkraftverken är också mycket skadliga för djurlivet. Både insekter och fåglar påverkas negativt. 
Det förstör också miljön för dem som vill bo och verka på landsbygden.  

Ett av de största problemen med vindkraften är att den inte levererar el när vi behöver det som 
mest. Under de kallaste vinterdagar måste vi förlita oss på Polen och deras kol. 

För att vi skall ha tillgång till en pålitlig elförsörjning även i framtiden borde nya vindkraftsverk över 
20 meter stoppas. Vi kan inte påverka situation i hela landet men vi kan bidra till en bättre miljö här i 
Falköpings kommun.  

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

Att: ge Kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utforma och införa ett förbud för 

nybyggnation av vindkraftsverk och vindkraftsparker (med undantag för småskaliga 

vindkraftverk för eget bruk med rotordiameter på max 3m) i Falköpings kommun.  

För Sverigedemokraterna i Falköpings kommun 

 

Milada Wurm     2021-04-21 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 100 Dnr 2021/00291  

Ändring av rubrik i den kommunala 
författningssamlingen om avgift för ansökan om 
godkännande av fristående förskola, fristående 
fritidshem samt förändringar i verksamhet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 

rubriktexten i kommunal författningssamling (KFS) angående avgifter för 
ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående pedagogisk 
omsorg, fristående fritidshem samt förändringar av verksamheten genom 
att orden ”fristående pedagogisk omsorg” tas bort.       

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 2020, § 13 beslutades 
om avgifter för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående 
pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt förändringar av 
verksamheten. Avgifterna började gälla den 11 februari 2020. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 juni 2021, § 74 att föreslå 
kommunfullmäktige att ändra rubriken i kommunal författningssamling 
(KFS) angående avgifter för ansökan om godkännande av fristående 
förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt 
förändringar av verksamheten genom att orden ”fristående pedagogisk 
omsorg” tas bort. 
Av beslutet från barn- och utbildningsnämnden framgår att rubriksättningen 
av styrdokumentet bör ändras då ansökan om bidrag för fristående 
pedagogisk omsorg inte omfattas av lagtexten i 2 kap. 5c § skollagen.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än barn- och 
utbildningsnämnden i detta ärende och föreslår därför en ändring i enlighet 
med barn- och utbildningsnämndens beslut. 
Finansiering 
Finansiering är inte aktuellt i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-12 
Barn- och utbildningsnämnden § 74/2021  
Nu gällande avgifter        
  
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 
 

Sebastian Helin   Kommunsekreterare   0515885266   sebastian.helin@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 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 
2021-08-12 
KS 2021/00291  

 
 

 
 

 

 Kommunstyrelsen 

Ändring av rubriktext i KFS angående avgift för 
ansökan om godkännande av fristående förskola, 
fristående fritidshem samt förändringar i verksamhet 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 

rubriktexten i kommunal författningssamling (KFS) angående avgifter för 
ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående pedagogisk 
omsorg, fristående fritidshem samt förändringar av verksamheten genom 
att orden ”fristående pedagogisk omsorg” tas bort.        

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 2020, § 13 beslutades 
om avgifter för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående 
pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt förändringar av 
verksamheten. Avgifterna började gälla den 11 februari 2020. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 juni 2021, § 74 att föreslå 
kommunfullmäktige att ändra rubriken i kommunal författningssamling 
(KFS) angående avgifter för ansökan om godkännande av fristående 
förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt 
förändringar av verksamheten genom att orden ”fristående pedagogisk 
omsorg” tas bort. 
Av beslutet från barn- och utbildningsnämnden framgår att rubriksättningen 
av styrdokumentet bör ändras då ansökan om bidrag för fristående 
pedagogisk omsorg inte omfattas av lagtexten i 2 kap. 5c § skollagen.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än barn- och 
utbildningsnämnden i detta ärende och föreslår därför en ändring i enlighet 
med barn- och utbildningsnämndens beslut. 

Finansiering 
Finansiering är inte aktuellt i detta ärende. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-12 
Barn- och utbildningsnämnden § 74/2021  
Nu gällande avgifter        

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Anna-Karin Linder, administratör 
 
 
 
Sebastian Helin 
Kommunsekreterare 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (1) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-08 
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§ 74 Dnr 2021/00529  

Ändring av rubriktext i KFS angående avgift för 
ansökan om godkännande av fristående förskola, 
fristående fritidshem samt förändringar i verksamhet 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

ändra rubriktexten i kommunal författningssamling (KFS) angående 
avgifter för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående 
pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt förändringar av 
verksamheten genom att orden ”fristående pedagogisk omsorg” tas bort.  

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktige den 27 januari 2020, § 13 beslutades om avgifter 
för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående pedagogisk 
omsorg, fristående fritidshem samt förändringar av verksamheten. 
Avgifterna började gälla den 11 februari 2020. 
Då ansökan om bidrag för fristående pedagogisk omsorg inte omfattas av 
lagtexten i 2 kap. 5c § skollagen, föreslås att rubriken ändras på så sätt att 
orden ”fristående pedagogisk omsorg” tas bort.  
  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



  
 

KOMMUNAL  
FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 

 
Avgifter för ansökan om godkännande av 
fristående förskola, fristående pedagogisk 
omsorg, fristående fritidshem samt 
förändringar i verksamhet 

 
Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2020, § 13 
Gäller från och med den 11 februari 2020 
 
 

§ 1 
Kommunen som handlägger ärenden om godkännande av en enskild som 
huvudman har enligt 2 kap. 5 c § skollagen rätt att ta ut en avgift för 
ansökningar om godkännande enligt 2 kap. 5 § samma lag. 
Förslaget till avgifter är beräknade utifrån självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 
§ kommunallagen. Avgifterna föreslås uppgå till följande:  
Ansökan om godkännande vid nyetablering, 10 000 kronor. 
Ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt 
godkännande, 5 000 kronor. 
 ____________________________________________________________  
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§ 101 Dnr 2021/00344  

Ändring av taxa för särskild prövning inom 
skolväsendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring 

av taxa för särskild prövning inom skolväsendet.         

2 Ändringen ska gälla från och med den 17 juli 2021 och tas upp i ny 
kommunal författningssamling som ersätter tidigare taxa, KFS 2005:8. 
Efter den 31 december 2021 ska § 2 som gäller till och med den 31 
december 2021 tas bort från den kommunala författningssamlingen.     

Bakgrund 
Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 18 augusti 2021, § 39, att 
föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av taxa för särskild 
prövning inom skolväsendet. Enligt bakgrunden till beslutet har elever som 
slutfört sin gymnasieutbildning möjlighet att på nytt visa sina kunskaper 
genom så kallad prövning för att få ett högre betyg. Huvudmannen för 
utbildningen kan enligt förordning (1991:1124) om avgifter för prövning 
inom skolväsendet ta ut en avgift för detta. Regeringen har till följd av de 
negativa konsekvenser som covid-19-pandemin medfört för gymnasieelever, 
beslutat att tillfälligt sänka avgiften för att genomgå prövning för högre 
betyg.  
Enligt regeringens beslut sänks maxbeloppet på den avgiften från dagens 500 
kronor till 150 kronor. Sänkningen gäller endast för elever som har slutfört 
sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett 
studiebevis under åren 2020 eller 2021, samt för ett prövningstillfälle per 
kurs. Avgiftssänkningen ska gälla fram till och med den 31 december 2021 
och gäller i de fall där avgift tas ut enligt gällande lagstiftning.  
Kompetens- och arbetslivsnämnden har gjort bedömningen att eftersom 
vuxenutbildningens avgift för prövning normalt motsvarar det lagstadgade 
maxbeloppet bör maxbeloppet ändras i enlighet med regeringens nya beslut.   

Förvaltningens bedömning 
Som kompetens- och arbetslivsnämnden har konstaterat har huvudmannen 
en möjlighet att ta ut en taxa för prövning i enlighet med 1 § förordning 
(1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet. Avgiftens 
maxbelopp, vilken framgår av 2 § i nämnda förordning, har ändrats från och 
med den 17 juli 2021 på det sätt som redogjorts för ovan.  
I 2 kap. 4 § kommunallagen finns en bestämmelse om förbud för kommuner 
att fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medborgarna. 
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Eftersom avgiftssänkningen i detta fall är gynnande för medborgarna så är 
inte bestämmelsen i 2 kap. 4 § kommunallagen tillämplig.   
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anta ändring av taxa för särskild prövning 
inom skolväsendet. Ändringen föreslås gälla från och med den 17 juli 2021 
och till och med den 31 december 2021. Ändringen ska införas i ny 
kommunal författningssamling som ersätter tidigare taxa, KFS 2005:8. Efter 
den 31 december 2021 ska ändringen tas bort från den kommunala 
författningssamlingen. 

Finansiering 
Kompetens- och arbetslivsnämnden bedömer att förändringen i taxan inte 
väntas medföra några större ekonomiska konsekvenser då antalet prövningar 
i målgruppen är lågt och endast förväntas stiga marginellt under hösten 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-19 
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2021-08-18 
Förslag till ny taxa, 2021-08-18       
  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 
 

Sara Cronholm   Kommunjurist      sara.cronholm@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 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 
2021-08-19 
KS 2021/00344  

 
 

 
 

 

 Kommunstyrelsen 

Ändring av taxa för särskild prövning inom 
skolväsendet 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring 

av taxa för särskild prövning inom skolväsendet.         
2 Ändringen ska gälla från och med den 17 juli 2021 och tas upp i ny 

kommunal författningssamling som ersätter tidigare taxa, KFS 2005:8. 
Efter den 31 december 2021 ska § 2 som gäller till och med den 31 
december 2021 tas bort från den kommunala författningssamlingen.     

Bakgrund 
Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutade den 18 augusti 2021, § 39, att 
föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anta ändring av taxa för särskild 
prövning inom skolväsendet. Enligt bakgrunden till beslutet har elever som 
slutfört sin gymnasieutbildning möjlighet att på nytt visa sina kunskaper 
genom så kallad prövning för att få ett högre betyg. Huvudmannen för 
utbildningen kan enligt förordning (1991:1124) om avgifter för prövning 
inom skolväsendet ta ut en avgift för detta. Regeringen har till följd av de 
negativa konsekvenser som covid-19-pandemin medfört för gymnasieelever, 
beslutat att tillfälligt sänka avgiften för att genomgå prövning för högre 
betyg.  
Enligt regeringens beslut sänks maxbeloppet på den avgiften från dagens 500 
kronor till 150 kronor. Sänkningen gäller endast för elever som har slutfört 
sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett 
studiebevis under åren 2020 eller 2021, samt för ett prövningstillfälle per 
kurs. Avgiftssänkningen ska gälla fram till och med den 31 december 2021 
och gäller i de fall där avgift tas ut enligt gällande lagstiftning.  
Kompetens- och arbetslivsnämnden har gjort bedömningen att eftersom 
vuxenutbildningens avgift för prövning normalt motsvarar det lagstadgade 
maxbeloppet bör maxbeloppet ändras i enlighet med regeringens nya beslut.   
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Förvaltningens bedömning 
Som kompetens- och arbetslivsnämnden har konstaterat har huvudmannen 
en möjlighet att ta ut en taxa för prövning i enlighet med 1 § förordning 
(1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet. Avgiftens 
maxbelopp, vilken framgår av 2 § i nämnda förordning, har ändrats från och 
med den 17 juli 2021 på det sätt som redogjorts för ovan.  
I 2 kap. 4 § kommunallagen finns en bestämmelse om förbud för kommuner 
att fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medborgarna. 
Eftersom avgiftssänkningen i detta fall är gynnande för medborgarna så är 
inte bestämmelsen i 2 kap. 4 § kommunallagen tillämplig.   
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anta ändring av taxa för särskild prövning 
inom skolväsendet. Ändringen föreslås gälla från och med den 17 juli 2021 
och till och med den 31 december 2021. Ändringen ska införas i ny 
kommunal författningssamling som ersätter tidigare taxa, KFS 2005:8. Efter 
den 31 december 2021 ska ändringen tas bort från den kommunala 
författningssamlingen. 

Finansiering 
Kompetens- och arbetslivsnämnden bedömer att förändringen i taxan inte 
väntas medföra några större ekonomiska konsekvenser då antalet prövningar 
i målgruppen är lågt och endast förväntas stiga marginellt under hösten 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-08-19 
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut, 2021-08-18 
Förslag till ny taxa, 2021-08-18       

Beslutet ska skickas till 
Kompetens- och arbetslivsnämnden 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Anna Karin Linder, administratör 
 
 
Sara Cronholm 
Kommunjurist 



 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-08-18 
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§ 39 Dnr 2021/00081  

Tidsbegränsad sänkt avgift för prövning inom 
Vuxenutbildningen 
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 att anta ändringen av taxa för särskild prövning inom skolväsendet.  

2 Kompetens- och arbetslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 att ändringen ska gälla från och med den 17 juli 2021 och tas upp i ny 
 kommunal författningssamling som ersätter tidigare taxa, KFS 2005:8, 
 antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2002.    

Bakgrund 
Covid-19-pandemin har fått negativa konsekvenser för gymnasieelever. I 
vårändringsbudgeten för år 2021 föreslog regeringen därför en tillfällig 
sänkning av avgiften för att genomgå prövning för högre betyg för de elever 
som slutfört sin gymnasieutbildning under åren 2020 eller 2021.  
Elever som slutfört sin gymnasieutbildning kan på nytt ges möjlighet att visa 
sina kunskaper genom så kallad prövning för att få högre betyg. 
Huvudmannen för utbildningen kan enligt förordning (1991:1124) om 
avgifter för prövning inom skolväsendet ta ut en avgift för detta. Enligt 
regeringens beslut sänks maxbeloppet på den avgiften från dagens 500 
kronor till 150 kronor. Sänkningen gäller endast för elever som har slutfört 
sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett 
studiebevis under åren 2020 eller 2021, samt för ett prövningstillfälle per 
kurs. Avgiftssänkningen ska gälla fram till och med den 31 december 2021 
och gäller i de fall där avgift tas ut enligt gällande lagstiftning. 

Förvaltningens bedömning 
Då Vuxenutbildningens avgift för prövning normalt motsvarar det 
lagstadgade maxbeloppet bör den tillfälliga avgiften för gymnasieelever 
också göra det.  

Lagändringen i förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom 
skolväsendet om tillfällig sänkning av maxbeloppet till 150 kronor träder i 
kraft den 17 juli 2021. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att 
ändringen av taxa för särskild prövning inom skolväsendet också ska börja 
gälla den 17 juli 2021. Enligt kommunallagen 2 kap. 4 § får kommuner inte 
fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för medborgarna. I det här 
fallet gäller beslutet en sänkning av avgiften, vilket är gynnande för 
medborgarna. Förslaget om en retroaktiv ändring anses därför inte omfattas 
av bestämmelsen i 2 kap. 4 §. 
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Finansiering 
Statistik från tidigare år visar att antalet prövningar i målgruppen är lågt och 
det väntas stiga marginellt under hösten 2021. Förändringen i taxan väntas 
därmed inte få några större ekonomiska konsekvenser. 
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Taxa för särskild prövning inom 
skolväsendet 
Syfte 
§ 1 
Enligt förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet 
får huvudmannen för utbildningen ta ut en avgift av den som vill gå igenom 
en särskilt anordnad prövning i grundskolan, gymnasieskolan, om inte annat 
är föreskrivet, inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller 
gymnasial nivå eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, 
och inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller 
motsvarande utbildning. Syftet med den här taxan är att fastställa avgiften.  

Taxa 
§ 2 (Gäller till och med den 31 december 2021) 

Avgiften för särskild prövning fastställs till 500 kronor. 

Avgiften är dock 150 kronor för elev som har slutfört sin utbildning i 
gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under  
år 2020 eller år 2021. Detta gäller för ett prövningstillfälle per kurs.  

§ 2 (Gäller från och med den 1 januari 2022) 

Avgiften för särskild prövning fastställs till 500 kronor. 

§ 3 

Avgift får inte tas ut av de elever som anges i § 1 i förordning (1991:1124) 
om avgifter för prövning inom skolväsendet.  
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§ 102 Dnr 2021/00300  

Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor 1–3 
enligt upprättat förslag från kommunalförbundet Miljösamverkan östra 
Skaraborg.  

2  Miljönämnden östra Skaraborg bemyndigas att för varje kalenderår 
justera de i taxan antagna avgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats i 
oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 
2018. 

3  Taxan gäller från och med den 1 januari 2022 och ersätter nuvarande taxa 
inom miljöbalkens område, som beslutades av kommunfullmäktige den 
26 november 2018, § 152.    

Bakgrund 
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 15 juni 2021, 
Dir § 8, att föreslå kommunfullmäktige i Miljösamverkans 
medlemskommuner att anta en ny taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område att gälla från den 1 januari 2022.  
Av bakgrunden till direktionens beslut framgår att direktionen den 16 juni 
2020 beslutade om att förvaltningen skulle ta fram ett nytt förslag till 
miljöbalkstaxa och utreda möjligheterna till efterhandsdebitering. Detta var 
en del av ett större utredningsuppdrag kring att se över organisationen och 
effektivisera den. Arbetet med framtagande av den nya taxan har skett i 
samverkan med tillsynsvägledande myndigheter och i dialog med 
branschorganisationer och det lokala näringslivet. 

Förslaget till ny miljöbalkstaxa bygger på Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) nya modell för miljöbalkstaxa som allt fler kommuner 
väljer att gå över till. Ett av syftena med den nya modellen är att likrikta 
tillsyns- och avgiftsnivåer mellan stat och kommun samt mellan 
kommunerna så långt som möjligt. I dag är det stora skillnader i såväl 
avgiftsnivåer som i vilken tillsyn som bedrivs. Den nya modellen ska 
tydliggöra kopplingen mellan tillsynsbehov och finansiering av tillsynen. 
Taxekonstruktionen i sig är mer förenklad och på så vis mer lättbegriplig för 
både privatpersoner och verksamhetsutövare. Exempelvis genom att 
tillsynsavgifterna i många fall går från en årlig schablonavgift till en 
tillsynsavgift baserad på antalet timmar som tillsynen faktiskt utförs. För 
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exempelvis ett mindre lantbruk som har tillsyn vart tredje år ska avgiften 
enligt nuvarande taxa betalas med en tredjedel av avgiften varje år. Om 
ändringen införs kommer den verksamheten endast att betala avgiften efter 
det att tillsynen har genomförts och då för den nedlagda tid som tillsynen 
tagit. En annan stor förändring är att antalet avgiftsnivåer har reducerats. 
Modellen har anpassats efter lokala förutsättningar då SKR inte föreslår 
nivåer på alla avgifter i sin modell. Som exempel kan nämnas att nivåerna på 
avgifter för bland annat prövningsärenden, anmälningsärenden samt tillsyn 
för verksamheter i bilaga 1 har bestämts till 1, 3 och 6 timmar samt 
timavgift. Bedömningen av dessa nivåer har grundat sig på erfarenheter från 
tidigare tillsynsverksamhet. I bilaga 1 har även en annan lokal anpassning 
gjorts och det gäller befintliga enskilda avlopp där nivåerna föreslås till 1 
respektive 3 timmar där 3 timmar tas ut om platsbesök krävts och 1 timma 
tas ut om platsbesök inte varit nödvändigt vid kontrollen. 
Även förslaget till bilaga 2 (vilken utgör avgifter med fastställt 
schablonbelopp) och bilaga 3 (vilken omfattar timavgifter) följer SKR:s 
modell med vissa förändringar. Klassningskoderna inom prövningsnivå A 
och B följer samma nivå som staten tar ut däremot kan det bli aktuellt att 
sätta ned avgifterna för enstaka verksamheter. Det generella tillägget för 
verksamheter klassade som IED-anläggning anser direktionen blir 
omotiverat stort och ersätts därför med timavgift. För prövningsnivån C och 
U sätts de fyra nivåerna lägre än enligt SKR:s förslag. En annan förändring 
är att huvudklassningen i högre utsträckning styr vilken avgift som ska 
betalas. Full avgift betalas för huvudverksamheten, precis som tidigare, men 
för biverksamheterna betalas som regel ingenting. Det är först om en 
verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller 
flera olika verksamhetsgrupper som ett tillägg kan göras. En del 
verksamheter som inte är anmälningspliktiga, bland annat jordbruk, får 
istället timavgift.  

De inledande bestämmelserna följer i stort sett SKR:s förslag med några 
mindre förtydliganden.  
Synpunkter på förslaget har inkommit från LRF:s kommungrupper i Skövde, 
Hjo, Tibro, Karlsborg och Falköping. De har i korthet tillstyrkt förslaget om 
efterhandsdebitering och ställt sig positiva till arbetet med effektivisering av 
tillsynen och önskar fortsatt dialog kring frågor om miljötillsyn.  

Förvaltningens bedömning 
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige besluta om 
föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken när det 
gäller en kommunal myndighets verksamhet.       
Kommunledningsförvaltningen föreslår, utifrån direktionens beslut, att 
kommunfullmäktige antar den föreslagna taxan samt taxebilagorna och antar 
den taxekonstruktion som innebär att Miljönämnden östra Skaraborg ges rätt 
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att årligen räkna upp avgifterna och grundfaktorn enligt ett angivet index. 
Kommunfullmäktige kan bemyndiga nämnden att räkna upp taxan inom de 
ramar som angetts i indexet. Det innebär inte en självständig beslutanderätt 
för nämnden utan är fråga om verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
om taxekonstruktion.  
Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022 och ersätter nuvarande taxa 
inom samma område.  

Finansiering 
Utgångspunkten för den regelbundna tillsynen är att den ska vara helt 
avgiftsfinansierad. De förändrade avgifterna i förslaget får därför inte någon 
direkt betydelse för det medlemsbidrag som kommunerna tillför. I den 
preliminära budgeten för år 2022, som direktionen beslutat om, sker en 
ökning av medlemsbidraget med 1,2 procent för kommunerna. Den nya 
taxan, med en ökad andel timdebitering, innebär dock en något högre 
osäkerhet och oförutsägbarhet vad gäller intäkter från tillsynsavgifter jämfört 
med dagens taxa. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-06-28 
Direktionens beslut, 2021-06-16 
PM om ny miljöbalkstaxa, 2021-05-12 
Förslag till miljöbalkstaxan med bilaga 1–3 
Synpunkter från LRF, 2021-05-10       
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 Kommunstyrelsen 

Antagande av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område med tillhörande taxebilagor 1–3 
enligt upprättat förslag från kommunalförbundet Miljösamverkan östra 
Skaraborg.  

2 Miljönämnden östra Skaraborg bemyndigas att för varje kalenderår justera 
de i taxan antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018. 

3 Taxan gäller från och med den 1 januari 2022 och ersätter nuvarande taxa 
inom miljöbalkens område, som beslutades av kommunfullmäktige den 
26 november 2018, § 152.    

Bakgrund 
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 15 juni 2021, 
Dir § 8, att föreslå kommunfullmäktige i Miljösamverkans 
medlemskommuner att anta en ny taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område att gälla från den 1 januari 2022.  
Av bakgrunden till direktionens beslut framgår att direktionen den 16 juni 
2020 beslutade om att förvaltningen skulle ta fram ett nytt förslag till 
miljöbalkstaxa och utreda möjligheterna till efterhandsdebitering. Detta var 
en del av ett större utredningsuppdrag kring att se över organisationen och 
effektivisera den. Arbetet med framtagande av den nya taxan har skett i 
samverkan med tillsynsvägledande myndigheter och i dialog med 
branschorganisationer och det lokala näringslivet. 

Förslaget till ny miljöbalkstaxa bygger på Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) nya modell för miljöbalkstaxa som allt fler kommuner 
väljer att gå över till. Ett av syftena med den nya modellen är att likrikta 
tillsyns- och avgiftsnivåer mellan stat och kommun samt mellan 
kommunerna så långt som möjligt. I dag är det stora skillnader i såväl 
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avgiftsnivåer som i vilken tillsyn som bedrivs. Den nya modellen ska 
tydliggöra kopplingen mellan tillsynsbehov och finansiering av tillsynen. 
Taxekonstruktionen i sig är mer förenklad och på så vis mer lättbegriplig för 
både privatpersoner och verksamhetsutövare. Exempelvis genom att 
tillsynsavgifterna i många fall går från en årlig schablonavgift till en 
tillsynsavgift baserad på antalet timmar som tillsynen faktiskt utförs. För 
exempelvis ett mindre lantbruk som har tillsyn vart tredje år ska avgiften 
enligt nuvarande taxa betalas med en tredjedel av avgiften varje år. Om 
ändringen införs kommer den verksamheten endast att betala avgiften efter 
det att tillsynen har genomförts och då för den nedlagda tid som tillsynen 
tagit. En annan stor förändring är att antalet avgiftsnivåer har reducerats. 
 
Modellen har anpassats efter lokala förutsättningar då SKR inte föreslår 
nivåer på alla avgifter i sin modell. Som exempel kan nämnas att nivåerna på 
avgifter för bland annat prövningsärenden, anmälningsärenden samt tillsyn 
för verksamheter i bilaga 1 har bestämts till 1, 3 och 6 timmar samt 
timavgift. Bedömningen av dessa nivåer har grundat sig på erfarenheter från 
tidigare tillsynsverksamhet. I bilaga 1 har även en annan lokal anpassning 
gjorts och det gäller befintliga enskilda avlopp där nivåerna föreslås till 1 
respektive 3 timmar där 3 timmar tas ut om platsbesök krävts och 1 timma 
tas ut om platsbesök inte varit nödvändigt vid kontrollen. 
Även förslaget till bilaga 2 (vilken utgör avgifter med fastställt 
schablonbelopp) och bilaga 3 (vilken omfattar timavgifter) följer SKR:s 
modell med vissa förändringar. Klassningskoderna inom prövningsnivå A 
och B följer samma nivå som staten tar ut däremot kan det bli aktuellt att 
sätta ned avgifterna för enstaka verksamheter. Det generella tillägget för 
verksamheter klassade som IED-anläggning anser direktionen blir 
omotiverat stort och ersätts därför med timavgift. För prövningsnivån C och 
U sätts de fyra nivåerna lägre än enligt SKR:s förslag. En annan förändring 
är att huvudklassningen i högre utsträckning styr vilken avgift som ska 
betalas. Full avgift betalas för huvudverksamheten, precis som tidigare, men 
för biverksamheterna betalas som regel ingenting. Det är först om en 
verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller 
flera olika verksamhetsgrupper som ett tillägg kan göras. En del 
verksamheter som inte är anmälningspliktiga, bland annat jordbruk, får 
istället timavgift.  

De inledande bestämmelserna följer i stort sett SKR:s förslag med några 
mindre förtydliganden.  

Synpunkter på förslaget har inkommit från LRF:s kommungrupper i Skövde, 
Hjo, Tibro, Karlsborg och Falköping. De har i korthet tillstyrkt förslaget om 
efterhandsdebitering och ställt sig positiva till arbetet med effektivisering av 
tillsynen och önskar fortsatt dialog kring frågor om miljötillsyn.  

Förvaltningens bedömning 
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige besluta om 
föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken när det 
gäller en kommunal myndighets verksamhet.       
Kommunledningsförvaltningen föreslår, utifrån direktionens beslut, att 
kommunfullmäktige antar den föreslagna taxan samt taxebilagorna och antar 
den taxekonstruktion som innebär att Miljönämnden östra Skaraborg ges rätt 
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att årligen räkna upp avgifterna och grundfaktorn enligt ett angivet index. 
Kommunfullmäktige kan bemyndiga nämnden att räkna upp taxan inom de 
ramar som angetts i indexet. Det innebär inte en självständig beslutanderätt 
för nämnden utan är fråga om verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 
om taxekonstruktion.  
Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022 och ersätter nuvarande taxa 
inom samma område.  

Finansiering 
Utgångspunkten för den regelbundna tillsynen är att den ska vara helt 
avgiftsfinansierad. De förändrade avgifterna i förslaget får därför inte någon 
direkt betydelse för det medlemsbidrag som kommunerna tillför. I den 
preliminära budgeten för år 2022, som direktionen beslutat om, sker en 
ökning av medlemsbidraget med 1,2 procent för kommunerna. Den nya 
taxan, med en ökad andel timdebitering, innebär dock en något högre 
osäkerhet och oförutsägbarhet vad gäller intäkter från tillsynsavgifter jämfört 
med dagens taxa. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-06-28 
Direktionens beslut, 2021-06-16 
PM om ny miljöbalkstaxa, 2021-05-12 
Förslag till miljöbalkstaxan med bilaga 1–3 
Synpunkter från LRF, 2021-05-10       
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Ny miljöbalkstaxa 2022 – Redogörelse för 
ställningstaganden, skillnader mot nuvarande taxa och 
förändringar i tillsynsbehov och ekonomi 

Bakgrund 
Förbundschefen Pelle Holmström fick i mars 2019 i uppdrag att genomföra 
en översyn av förbundets verksamhet. Syftet var att utreda möjliga 
effektiviseringar inom organisationens verksamhetsområde. Utredningen 
skulle omfatta såväl administrativa arbetsuppgifter som tillsyns- och 
planeringsmetodik samt fokusering på riskbaserad kontroll.  

Resultat av översynen redovisades den 16 juni 2020 och beslut (dir § 8 
2020-06-16) om åtgärder fattades vid samma tillfälle. Direktionen beslutade 
att Miljösamverkan östra Skaraborg som en del i uppdraget bland annat 
skulle ta fram förslag till ny taxa att gälla från och med 2022 och samtidigt 
utreda möjligheterna till efterhandsdebitering. 

Arbetet skulle ske i samverkan med tillsynsvägledande myndigheter och i 
dialog med branschorganisationer.  

I mars 2021 presenterades ett första förslag på taxa för direktionen som då 
beslutade att miljökontoret ska fortsatta arbetet med ny taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalken utifrån den modell och de nivåer som 
redovisades vid tillfället.  

Därefter har en dialog med det lokala näringslivet genomförts för att samla 
in deras synpunkter på förslaget till ny taxa.  

Ändringar som har gjorts efter redovisningen för direktionen i mars är en 
ökad andel efterhandsdebitering, framför allt för branschen jordbruk. I 
övrigt har mindre justeringar gjorts avseende inledande bestämmelser samt 
ett tillägg om beskrivning av klassningskod i bilaga 3. 

Förslaget har även skickats på remiss till kommunjurister i Falköping och 
Skövde. 

Bakgrund och syfte med den nya taxemodellen 

Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tog för ett par år sedan fram ett 
nytt förslag på miljöbalkstaxa och allt fler kommuner väljer att gå över till 
den nya modellen. Framtagandet av den nya modellen skedde genom en 
arbetsgrupp där SKR och chefer, inspektörer och utvecklingsledare från 
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19 kommuner deltog. Utöver detta involverades tre referensgrupper som 
uppmanades att lämna synpunkter. Dessa referensgrupper var: 

1. Näringsliv/verksamhetsutövare, representerade av Fastighetsägarna, 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Näringslivets regelnämnd 
(NNR), Svensk Bergmaterialindustri (SBMI) och Visita. 

2. Centrala vägledande myndigheter, representerade av Havs- och 
vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, 
länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen. 

3. Användarföreningarna för kommunernas verksamhetssystem EDP 
MiljöReda/EDP Vision Miljö, Ecos/Ecos 2, samt Castor.  

Syftet med den nya modellen 
Ett av syftena med den nya modellen är att likrikta tillsyn och avgiftsnivåer 
mellan stat och kommun samt mellan kommunerna så långt som möjligt. 
I dag är det stora skillnader i såväl avgiftsnivåer som i vilken tillsyn som 
bedrivs. Den nya modellen ska tydliggöra kopplingen mellan tillsynsbehov 
och finansiering av tillsynen. Taxekonstruktionen i sig är mer förenklad och 
på så vis mer lättbegriplig för privatpersoner och verksamhetsutövare. Ett 
led i att taxekonstruktionen är förenklad är att antalet avgiftsnivåer 
reducerats kraftigt.  

Taxans uppbyggnad 
Taxan består av följande delar: 

 Inledande taxebestämmelser (paragrafer) 

 Taxebilaga 1 innehåller avgifter/grund för avgiftsuttag för 
prövningsärenden, anmälningsärenden samt tillsyn för 
verksamheter eller som saknar fastställd prövningsnivå. 

 
 Taxebilaga 2 innehåller avgifter/grund för avgiftsuttag för 

verksamheter på prövningsnivå A, B, C och H med fast årlig 
avgift.  

 
 Taxebilaga 3 innehåller avgifter/grund för avgiftsuttag för 

verksamheter med timavgift (efterhandsdebitering). 

Taxebilaga 1 
SKR:s modell föreslår en indelning med fyra olika avgiftsnivåer där en av 
dessa är timavgift. SKR föreslår inte vad nivåerna ska vara. Däremot är 
tanken som visuellt redogörs nedan att nivåerna ska styras av komplexiteten 
och därmed tidsåtgången för att handlägga ärendena. Vårt förslag är att 
nivåerna ska vara 1, 3 och 6 timmar samt timavgift. Vi ser att de nivåerna 
bäst stämmer avseende tidsåtgång för de ärendetyperna som vi har större 
volymer av. Det är således en bedömning som grundar sig i våra 
erfarenheter där tillsynsteamen har involverats. 
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Som regel föreslår vi timavgift på ärenden om antalet ärenden de senaste 
åren är få och därmed svåra att uppskatta en avgiftsnivå för eller om 
ärendetypen bedöms som komplex och varierar mycket från ärende till 
ärende. 

 

I övrigt har vi tilldelat olika ärendetyper en avgiftsnivå enligt bifogat 
förslag. 

Vi föreslår lokala taxepunkter för kontroll av befintliga enskilda avlopp där 
nivåerna föreslås till 3 respektive 1 timmar där 3 timmar tas ut om 
platsbesök krävts och 1 timma tas ut om platsbesök inte varit nödvändigt vid 
kontrollen. 

Förändring i behov och ekonomi jämfört med nuvarande taxa 
Som helhet medför det en liten förändring i behov och ekonomi jämfört med 
nuvarande taxa. Det finns dock två förändringar som är större, men som i 
princip tar ut varandra som helhet. 

Ansökan om tillstånd för inrättande enskilt avlopp ökar från 5 timmar till 
6 timmar vilket motiveras av ökade behov för handläggningen utifrån syftet 
att följa Havs- och vattenmyndighetens vägledning för prövning av små 
avlopp. Den omarbetade vägledningen från 2019 medför att handläggningen 
kommer att ta längre tid. Eftersom antalet ärenden uppskattas till ca 400 
årligen får det en stor påverkan på behov och avgifter. 

Samtidigt minskar avgifterna för granskning av köldmediarapporter från 
2 timmar till 1. Antalet ärenden är drygt 300 per år vilket renderar i ett 
minskat behov och minskade intäkter från den handläggningen. 

Taxebilaga 2 och 3 
SKR har tilldelat respektive klassningskod inom prövningsnivå A och B 
samma avgiftsnivå som staten tar ut. Vi följer de nivåer som föreslås, men 
det kommer att bli aktuellt att sätta ned enstaka verksamheter i samband 
med klassning enligt den nya taxan eftersom vissa koder/branscher föreslås 
få nivåer som är för höga utifrån de behov som vi ser. Vidare föreslår SKR 
ett generellt tillägg för verksamheter som omfattas av EU:s regelverk och är 
klassade som en IED-anläggning motsvarande 20 timmar årligen. Vi anser 
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att tillägget blir omotiverat stort för framför allt verksamheten inom 
jordbruk där vi i stället föreslår att den delen av tillsynen ska finansieras 
med timavgift. 

För verksamheter med prövningsnivå C (anmälningspliktiga miljöskydds-
verksamheter) föreslår SKR fyra avgiftsnivåer varav en är timavgift. SKR 
föreslår nivåerna 6, 9, 18 och timavgift, men det är som sagt ett förslag. Alla 
kommuner ska bedöma vilka nivåer som är rimliga utifrån deras arbetssätt 
och erfarenheter. Vi föreslår att nivåerna sätts till 4, 8, 12 och timavgift. 
Skälen till avsteg från SKR:s förslag på nivåer är att vi bedömer att 
tillsynsbehoven inte är så höga utifrån våra erfarenheter och med hänsyn till 
det förändringsarbete som vi genomför i tillsynsmetodik i syfte att förenkla 
och effektivisera tillsynen. 

Som exempel för att påvisa skillnaden mot nuvarande taxekonstruktion och 
antalet avgiftsnivåer kan nämnas att vi i dag använder 12 avgiftsnivåer för 
planerad tillsyn på miljöskyddsverksamheter med prövningsnivå C. Det 
ändras således till 4. 

För verksamheter med prövningsnivå U (icke anmälningspliktiga miljö-
skyddsverksamheter), H (anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter) 
samt UH (icke anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter) föreslår SKR 
andra avgiftsnivåer. SKR föreslår 6, 9, 12 och timavgift. Vi föreslår 3, 6, 9 
och timavgift av samma skäl som ovan.  

Alla klassningskoder som tilldelas en fast schablonavgift hamnar i 
taxebilaga 2 och alla klassningskoder där timavgift kommer tillämpas 
hamnar i taxebilaga 3. 

Huvudklassningen styr i högre utsträckning vilken avgift som ska betalas. 
En verksamhet som med nuvarande taxa omfattas av flera klassningskoder 
betalar i dag full avgift för klassningskoden med flest timmar och därefter 
25 procent av avgiften för klassningskoderna för varje biverksamhet. I den 
nya taxan betalas full avgift för huvudverksamheten, precis som tidigare, 
men för biverksamheterna betalas som regel ingenting. Det är först om en 
verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller 
flera olika verksamhetsgrupper som ett tillägg kan göras (om det är 
motiverat) motsvarande 25 procent av huvudklassningens timmar. 

Vi föreslår att alla verksamheter som inte är anmälningspliktiga 
(prövningsnivå U och UH) samt branschen jordbruk oavsett prövningsnivå, 
vindkraft (klassningskod 40.100), återvinning för anläggningsändamål 
(klassningskod 90.141) samt separat förskoleklass/öppen förskola hamnar i 
timavgift. Det innebär att drygt ca 620 verksamheter som tidigare fått en fast 
årlig avgift kommer att debiteras i efterhand utifrån nedlagd tid efter att 
tillsynen genomförts. Fördelningen per bransch redovisas nedan. 
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Förändring i behov och ekonomi jämfört med nuvarande taxa 
Utifrån förslaget som lämnats ser vi som helhet ett minskat tillsynsbehov 
och minskade intäkter inom intervallet 12 till 15 procent. Främsta skälen till 
osäkerheten i siffran är uppskattningar av eventuella nedsättningar för 
prövningsnivå A och B. 

De verksamheter som går från fast avgift till timavgift motsvarar ca 2 020 
timmar. Inriktningen är att tillsynen ska bedrivas med ungefär samma 
frekvens som tidigare, men att avgiften tas ut i efterhand. Risker 
förknippade med en högre andel efterhandsdebitering är en ökad osäkerhet i 
ekonomiska prognoser, initialt en risk för en något lägre avgiftsfinansiering 
och en variation i avgift mellan handläggare samt en risk att fler avgifter 
kommer att överklagas. Det finns en osäkerhet i vad den faktiskt nedlagda 
tiden är för de verksamheter som går över till timavgift eftersom vi inte har 
mätt tidsåtgången på ca 10 år. För att ändå uppskatta den delen har vi utgått 
från schablonerna för U-verksamheter och givet det antagandet ser vi en 
minskning även där, framförallt för lantbruk C-verksamheter.  

De största konstaterade förändringarna i bilaga 2 är: 
 

 Fordonstvättar med fast avgift minskar med 86 timmar 
 Verksamheter inom branschen avfall minskar med 290 timmar 
 Hälsoskyddsverksamheter minskar med 226 timmar varav hälften är 

för skolorna 

Inledande bestämmelser 
Vi har följt SKR:s förslag till största del, men vi har gjort en handfull 
ändringar och förtydliganden. 

Vad gäller indexklausulen med vilken taxan uppräknas har vi bytt ut ordet 
kan mot ordet ska nedan. Skälet till det är att underlätta indexuppräkningen 
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genom att det endast är fråga om verkställighet och därmed inte behöver 
beslutas om i fem fullmäktige varje år. 

”Miljönämnden östra Skaraborg ska för varje kalenderår (avgiftsår) justera 
de i denna taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 
månad året före avgiftsåret.” 
 
När timavgift tillämpas vid handläggning av ärenden föreslår vi att avgift 
ska tas ut ”i förhållande till nedlagd tid, dock minst en halv timma.” där den 
kursiva texten är vårt förslag på tillägg. Skälet till ändringen är att ett ärende 
sällan tar kortare tid än en halvtimma och vår erfarenhet är att handläggare 
tenderar att inte ta ut avgift alls i många ärenden vilket i sin tur leder till 
underfinansiering.  

Vidare föreslår vi att vi ska ha möjlighet att ta ut en inställelseavgift i 
ärenden när timavgift tillämpas och när vi anser att vi behöver åka ut på 
plats för att göra en bedömning. Tanken med inställelseavgiften som vi 
alltid har haft är att det inte ska vara någon skillnad i avgift beroende på om 
man bor i ytterområdena av våra medlemskommuner eller nära vårt kontor. 
Det är samma avgift för inställelse oavsett avstånd. 

Vi har även gjort följande tillägg i syfte att likrikta våra arbetssätt och uttag 
av avgifter på kontorsnivå. Avgift för författandet av beslut med anledning 
av konstaterade avvikelser vid regelbunden planerad tillsyn ingår i den 
fasta årliga avgiften. 

Vidare har vi formulerat om 22 § som reglerar tillsynstiden och därmed 
avgiften för delverksamheter. Skrivningen som SKR föreslår kan tolkas 
olika. Vi har varit i kontakt med flertalet kommuner och olika tolkningar har 
också gjorts. Ett antal kommuner har skrivit om paragrafen på samma sätt 
som vi föreslår: 

Om en verksamhetsutövare som har en taxegrundande 
(huvudverksamheten) verksamhetskod i bilaga 2 även har fler 
verksamhetskoder enligt någon av bilagorna 2 eller 3 i sin verksamhet, så 
kan ett tillägg göras som motsvarar 25 procent av timmarna från den 
taxegrundande verksamhetskoden (huvudverksamheten). Tillägget ska 
endast göras om delverksamheterna orsakar ett ökat tillsynsbehov som 
inte ryms inom huvudklassningens timmar. 
 

 

MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG 

Peter Gustafson  
Verksamhetsutvecklare/Ekonom 
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Synpunkter på ny taxa inom miljötillsyn  
LRFs kommungrupper i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg och Falköping har getts 
möjlighet att lämna synpunkter på Miljösamverkan östra Skaraborgs förslag om ny taxa. 
Vid möte med kommunalförbundets ledning den 4/5 presenterades förslaget som ett 
arbetsmaterial som ännu ej beslutats politiskt. Det är detta arbetsmaterial som LRF nu 
lämnar synpunkter på. 
 
LRFs grundinställning är att avgifter för tillsyn inte får hämma konkurrenskraften. I den 
mån avgifter tas ut ska de baseras på nedlagd tid och inte vara fasta. Tillsynen ska vara 
trovärdig, enkel och kostnadseffektiv.  
 
Vår uppfattning är att tillsynsbehovet på kommunal nivå generellt sett minskat beroende 
på den omfattande kontroll som lantbrukaren är föremål för i andra sammanhang, bland 
annat genom länsstyrelsernas tvärvillkors- och djurskyddskontroller samt branschernas 
olika kvalitetsprogram. Miljöhusesynen är ett väl utvecklat egenkontrollsystem vilket 
sammantaget med den övriga kontrollen borde vara skäl för längre tillsynsintervall och 
lägre avgifter 
 

Sammanfattning: 

 LRFs kommungrupper i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg och Falköping tillstyrker 
förslaget om efterhandsdebitering. 

 Nedlagd tid ska specificeras på faktura. 
 Det är positivt att miljösamverkan arbetar för att effektivisera tillsynen. 
 Vi som företagare önskar en checklista över vad som ska kontrolleras inför nya 

tillsynsbesök. 
 Vi företagare önskar samma handläggare på gårdarna över tid. 
 LRFs kommungrupper vill ha fortsatt dialog kring frågor som rör miljötillsyn 

och handläggning. 
 
 

Efterhandsdebitering 
LRFs kommungrupper i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg och Falköping har under lång 
tid arbetat för att de fasta tillsynsavgifterna ska ersättas med timdebitering som 
faktureras i efterhand. Efterhandsdebitering är en förutsättning för att skapa ett 
långsiktigt förtroende och tillit för myndigheten. Därför är det mycket glädjande att 
kommunalförbundet nu tagit detta till sig och föreslår efterhandsdebitering för alla 



    

  
 2(2) 

 

 

lantbruksverksamheter fr.o.m. januari 2022. Det är vår starka förhoppning att även 
politiken förstår nyttan med detta och antar förslaget. 
 
Vi vill också skicka med att det på fakturan ska specificeras vad den nedlagda tiden 
avser.   

Effektivisering 
Det är av stor vikt att myndigheten utgår från att vi som företagare vill göra rätt och att 
man tydligt ser sin uppgift i att hjälpa till med det. Service och kontroll ska gå hand i 
hand.  
Som företagare har vi erfarenhet av olika typer av rapportering och har därmed också en 
god uppfattning om vad som kan vara en rimlig nivå.  
Ett sätt att underlätta och effektivisera i samband med tillsynsbesök är att i förväg 
skicka ut en checklista över de uppgifter som ska kontrolleras. Det skulle spara tid, både 
för företagaren och handläggaren. Det vore önskvärt om samma handläggare återkom 
till företagen över tid, det skulle minska tiden för inläsning och upprepning av 
frågeställningar.  
Enligt arbetsmaterialet pågår det ett arbete med att effektivisera administrationen. Det är 
bra, digitalisering och bra journalsystem borde leda till kortare handläggningstider och 
effektivare tillsynsbesök.  
 
Kanske  att man ska ha med på något sätt att vi har ju själva erfarenhet av olika typer av 
rapportering så vi kan ju också se vad som verkar 

Fortsatt dialog 
Vi är tacksamma för att vi bjöds in att vara delaktiga i den här processen. Vi ser stora 
fördelar med en fortsatt dialog med förbundsledningen kring frågor som rör 
miljötillsynen. Vi föreslår att vi träffas 1-2 gånger årligen för att diskutera och lyfta 
aktuella frågor. 
 
 
Vanja Wallemyr  
LRF Falköpings kommungrupp 
 
Lennart Brogren  
LRF Skövdes kommungrupp 
 
Malin Indebetou  
LRF Hjos kommungrupp 
 
Martin Tillander 
LRF Tibros kommungrupp 
 
Sofia Kämpe 
LRF Karlsborgs kommungrupp 
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§ 104 Dnr 2021/00325 250 

Iordningställande och utbyggnad av Bredängsgatan 
samt anläggning av vatten- och avloppsledningar på 
del av fastigheten Stenstorp 38:1 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar att bygga ut 75 meter av Bredängsgatan till en 

kostnad av 700 000 kronor. 
2  Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärd 

till gatuchefen. 
3  Kommunstyrelsen beslutar att i samband med utbyggnad av gata anlägga 

vatten- och avloppsledningar till en kostnad av 1 000 000 kronor. 
4  Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärd 

till VA-chefen. 
 5 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utbyggnaden av gata, vatten och 

avlopp, 1 700 000 kronor,  med medel ur kommunstyrelsens 
investeringsmedel, Mark och exploatering, Övriga exploateringar för år 
2021. 

Bakgrund 
Detaljplan för Stenstorp 3:54, 38:1, m fl (Stenstorps industriområde) antogs 
av byggnadsnämnden den 17 oktober 1991, § 205. Med anledning av att 
fastigheten Tallsparven 1, som ligger inom industriområdet, är såld och ska 
bebyggas så behöver utbyggnad av industrigata och vatten- och 
avloppsledningar ske. Enligt sökt bygglov ska Tallsparven 1 ha sin in- och 
utfart från industrigatan (Bredängsgatan).  Området som är aktuellt att 
iordningställas ligger på kommunens fastighet Stenstorp 38:1, se Figur 1 
nedan. 
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Figur 1, Utbyggnad rutmarkerad yta 

Förvaltningens bedömning 
Med anledning av att Tallsparven 1 sökt bygglov behöver kommunen tillse 
att den planerade industrigatan enligt upprättad detaljplan (Bredängsgatan) 
byggs ut. Enligt sökt bygglov ska Tallsparven 1 ha sin in- och utfart från 
Bredängsgatan. Då kommunen inte äger all mark som berör Bredängsgatan 
kommer 75 meter byggas ut i ett första skede.  

Finansiering 
Enligt underlag från samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas kostnaden för 
utbyggnad av gata och vatten- och avloppsledningar till 1 700 000 kronor. 
Finansiering sker med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel, 
Övriga exploateringar för år 2021. 
Kostnader för driften tas från tekniska nämndens driftsbudget och är 
beräknad till 19 000 kronor per år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-07-27       
  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
 



 

Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen 
 

Lolita Dikanda   Mark- och exploateringsingenjör      lolita.dikanda@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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Iordningställande och utbyggnad av Bredängsgatan 
samt anläggning av vatten- och avloppsledningar på 
del av fastigheten Stenstorp 38:1  

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att bygga ut 75 meter av Bredängsgatan till en 

kostnad av 700 000 kronor. 
2 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärd 

till gatuchefen. 
3 Kommunstyrelsen beslutar att i samband med utbyggnad av gata anlägga 

vatten- och avloppsledningar till en kostnad av 1 000 000 kronor. 
4 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för ovanstående åtgärd 

till VA-chefen. 
5 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utbyggnaden av gata, vatten och 

avlopp, 1 700 000 kronor,  med medel ur kommunstyrelsens 
investeringsmedel, Mark och exploatering, Övriga exploateringar för år 
2021.   

Bakgrund 
Detaljplan för Stenstorp 3:54, 38:1, m fl (Stenstorps industriområde) antogs 
av byggnadsnämnden den 17 oktober 1991, § 205. Med anledning av att 
fastigheten Tallsparven 1, som ligger inom industriområdet, är såld och ska 
bebyggas så behöver utbyggnad av industrigata och vatten- och 
avloppsledningar ske. Enligt sökt bygglov ska Tallsparven 1 ha sin in- och 
utfart från industrigatan (Bredängsgatan).  Området som är aktuellt att 
iordningställas ligger på kommunens fastighet Stenstorp 38:1, se Figur 1 
nedan. 
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Figur 1, Utbyggnad rutmarkerad yta 

Förvaltningens bedömning 
Med anledning av att Tallsparven 1 sökt bygglov behöver kommunen tillse 
att den planerade industrigatan enligt upprättad detaljplan (Bredängsgatan) 
byggs ut. Enligt sökt bygglov ska Tallsparven 1 ha sin in- och utfart från 
Bredängsgatan. Då kommunen inte äger all mark som berör Bredängsgatan 
kommer 75 meter byggas ut i ett första skede.  

Finansiering 
Enligt underlag från samhällsbyggnadsförvaltningen beräknas kostnaden för 
utbyggnad av gata och vatten- och avloppsledningar till 1 700 000 kronor. 
Finansiering sker med medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel, 
Övriga exploateringar för år 2021. 
Kostnader för driften tas från tekniska nämndens driftsbudget och är 
beräknad till 19 000 kronor per år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-07-27       

Beslutet ska skickas till 
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 
Susanne Beijbom, ekonom 
Elisabeth Jonsson, ekonom 
Fredrik Johansson, gatuchef 
Adela Kapetanovic, VA-chef 
Lolita Dikanda, mark och exploateringsingenjör 
 
 
Lolita Dikanda 
Mark- och exploateringsingenjör 
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Försäljning av del av Gamla stan 2:26 till OBOS Mark 
AB - etapp 2 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – 
Gamla Stan 2:26 del av, där kommunen säljer ett område om 5 686 
kvadratmeter för en köpeskilling om totalt 4 727 000 kronor.   

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014, § 131, att anta 
detaljplan för Prästgårdsgärde i Falköpings stad. Kommunstyrelsen beslutade 
den 10 maj 2017, §§ 63-64, att utse OBOS Sverige AB till vinnare i 
markanvisningstävling för Prästgårdsgärde och att finansiera 
iordningsställande av området i enlighet med detaljplan.  
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förlängning av 
markanvisningsavtal med OBOS projektutveckling AB den 25 november 
2019, § 164. Förlängningen för etapp 2 och 3 gällde ett år från att beslut fick 
laga kraft. Avtalet gällde till den 20 december 2020.  

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ändring och förlängning av 
markanvisningsavtal med OBOS projektutveckling AB den 30 november 
2020, § 165 för etapp 2 och 3. Optionen gäller under ett års tid räknat från att 
beslutet vann laga kraft. Förvärvar exploatören område två under 
optionstiden förlängs optionen för område tre med ytterligare ett år.  
Marköverlåtelseavtal ska tecknas inom optionens giltighetstid. Exploatören 
har betalat en avgift för markanvisningen motsvarande fem procent av 
köpeskillingen för respektive område. Avgiften räknas av från 
köpeskillingen vid framtida överlåtelse av respektive område.  
Marknadsföring av etapp 2 pågår och bygglov är inlämnat för 12 radhus och 
28 lägenheter. Säljstart planeras till höst 2021.  

Finansiering 
Vid försäljning av en anläggningstillgång bokförs eventuell realisationsvinst 
som intäkt centralt. 

Förvaltningens bedömning 
OBOS Projektutveckling AB som innehar markanvisningsavtalet har 
meddelat att de vill förvärva marken för etapp 2. Marknadsföring av etapp 2 
pågår och bygglov är inlämnat för 12 radhus och 28 lägenheter. Säljstart 
planeras till höst 2021.  
Förvärvet genomförs med OBOS Mark AB som avtalspart i enlighet med 
företagsstrukturen i koncernen OBOS.  
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Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och det i ovan anförda föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna Köpeavtal – del av Gamla stan 
2:26 för prästgårdsgärde med OBOS Mark AB.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-18 
Förslag köpeavtal – del av Gamla stan 2:26 
  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
 



 

Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen 
 

Lolita Dikanda   Mark- och exploateringsingenjör      lolita.dikanda@falkoping.se  
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Försäljning del av Gamla stan 2:26 (OBOS) etapp 2 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – 

Gamla Stan 2:26 del av, där kommunen säljer ett område om 5 686 
kvadratmeter för en köpeskilling om totalt 4 727 000 kronor.    

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2014, § 131, att anta 
detaljplan för Prästgårdsgärde i Falköpings stad. Kommunstyrelsen beslutade 
den 10 maj 2017, §§ 63-64, att utse OBOS Sverige AB till vinnare i 
markanvisningstävling för Prästgårdsgärde och att finansiera 
iordningsställande av området i enlighet med detaljplan.  

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förlängning av 
markanvisningsavtal med OBOS projektutveckling AB den 25 november 
2019, § 164. Förlängningen för etapp 2 och 3 gällde ett år från att beslut fick 
laga kraft. Avtalet gällde till den 20 december 2020.  
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna ändring och förlängning av 
markanvisningsavtal med OBOS projektutveckling AB den 30 november 
2020, § 165 för etapp 2 och 3. Optionen gäller under ett års tid räknat från att 
beslutet vann laga kraft. Förvärvar exploatören område två under 
optionstiden förlängs optionen för område tre med ytterligare ett år.  
Marköverlåtelseavtal ska tecknas inom optionens giltighetstid. Exploatören 
har betalat en avgift för markanvisningen motsvarande fem procent av 
köpeskillingen för respektive område. Avgiften räknas av från 
köpeskillingen vid framtida överlåtelse av respektive område.  

Marknadsföring av etapp 2 pågår och bygglov är inlämnat för 12 radhus och 
28 lägenheter. Säljstart planeras till höst 2021.  

Finansiering 
Vid försäljning av en anläggningstillgång bokförs eventuell realisationsvinst 
som intäkt centralt. 
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Förvaltningens bedömning 
OBOS Projektutveckling AB som innehar markanvisningsavtalet har 
meddelat att de vill förvärva marken för etapp 2. Marknadsföring av etapp 2 
pågår och bygglov är inlämnat för 12 radhus och 28 lägenheter. Säljstart 
planeras till höst 2021.  
Förvärvet genomförs med OBOS Mark AB som avtalspart i enlighet med 
företagsstrukturen i koncernen OBOS.  
Mot bakgrund av tidigare fattade beslut och det i ovan anförda föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna Köpeavtal – del av Gamla stan 
2:26 för prästgårdsgärde med OBOS Mark AB.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-18 
Förslag köpeavtal – del av Gamla stan 2:26 

Beslutet ska skickas till 
Per Forell OBOS Projektutveckling AB  
Ekonomiavdelningen 
Fredrik Johansson, park- och gatuchef 
Stig Säll, VA-chef 
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 
Lolita Dikanda, mark- och exploateringsingenjör       
 

 
Lolita Dikanda 
Mark- och exploateringsingenjör 
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Köpeavtal – Gamla stan 2:26 del av  

1 Avtalsparter 

Parter: 
 

Organisations- 
nummer: 

Fastighet: Benämning i avtalet: 

Falköpings kommun 
521 81  FALKÖPING 
 

212000-1744 Gamla stan 2:26 del av 
(fastigheten) 

Säljaren 

OBOS Mark AB 
574 85 Vetlanda 
 

556070-7464  Köparen  

 
Mellan parterna träffas avtal om köp enligt nedan: 

2 Villkor 

Följande villkor gäller för detta avtals giltighet: 
 
-  att kommunfullmäktige i Falköpings kommun godkänner detta avtal 

senast den 27 september 2021 och att beslutet vinner laga kraft, 

-  att fastighetsbildning i enlighet med detta avtal medges. 

Om denna förutsättning ej uppfylles är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt 
för någondera parten att i anledning därav kräva den andra parten på ekonomisk 
ersättning. Förfaller avtalet skall vardera parten således bära sina egna kostnader. 

3 Överlåtelseförklaring och fastighet 

Säljaren överlåter härmed till köparen på nedanstående villkor följande fasta 
egendom (nedan benämnd fastigheten): 
 
Del av fastigheten Falköping Gamla stan 2:26 med en areal om ca 5 686 kvm, se Bilaga 1.  

4 Jämkning av gränser 

Parterna accepterar att utan ytterligare vederlag finna sig i mindre jämkning av 
gränserna, som inte strider mot vad som varit avsett vid tillkomsten av detta avtal 
och som vid lantmäteriförrättningen bedömts erforderlig för att åstadkomma en 
ändamålsenlig fastighetsindelning. 

5 Köpeskilling 

Köparen betalar till säljaren för fastigheten följande köpeskilling:  
 
- Fyramiljonersjuhundratjugosjutusen (4 727 000) kronor. 
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6 Avgifter 

Köparen svarar för samtliga kostnader som är förknippade med köpet: statliga 
avgifter (lagfart, fastighetsbildning m.m.), kommunala avgifter (planavgift, 
bygglov, utsättning m.m.) och anslutningsavgifter (VA, el, tele, opto m.m.).  

Alla kommunala avgifter bestäms utifrån gällande taxa vid tidpunkten för 
uttaxering. 

7 Gatukostnader 

Har köparen till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, skall 
köparen anses ha betalat fastighetens del av kostnaden för gata och offentlig plats. 

8 Tillträde 

Tillträde sker den 1 oktober 2021 (tillträdesdagen).  

Köparen äger rätt att, på egen risk och bekostnad från dagen för sitt 
undertecknande av detta avtal disponera den överlåtna marken för 
undersökningar, mätningar och utsättning (förtida tillträde). Om köpet inte 
fullföljs förbinder sig köparen att återställa marken i sådant skick som säljaren 
godkänner. 

Köparen får inte börja schakta, uppföra byggnadsverk eller vidta likalydande 
åtgärder innan formellt bygglov och startbesked beviljats. 

9 Lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning i enlighet med detta avtal. Köparen 
betalar förrättningskostnaden samt för en extra aktkopia till kommunen. 

10 Betalning av köpeskilling m.m. 

Köparen har erlagt en avgift för markanvisningen om 5% (236 350 kr) av 
köpeskillingen. Vid förvärv utgör avgiften handpenning och räknas av från 
köpeskillingen. Köparen betalar resterande del av köpeskillingen om 4 490 650 kr 
senast på tillträdesdagen. Köpeskillingen ska sättas in på nedan angivet konto. 

Säljarens konto till vilket betalning kan ske: 
 
- BG 5659-1803 
 
Som betalningsmottagare skall Falköpings kommun, ekonomiavdelningen, anges. 
Vid inbetalningen ska köparens organisationsnamn och organisationsnummer 
samt fastighetsbeteckning anges. 

Om inte villkoren under 2 uppfylls skall betald köpeskilling och ersättning för 
fastighetsbildning till fullo återbetalas till köparen. Ränta utgår ej. 
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11 Dröjsmål med betalning 

Vid dröjsmål med betalning av köpeskilling utöver en (1) månad äger säljaren rätt 
att häva köpet. Dröjsmål som inte föranleder hävning berättigar säljaren till 
dröjsmålsränta enligt lag. 

12 Köpebrev 

När köparen betalat köpeskilling samt ansökt om och blivit beviljad bygglov på 
fastigheten, överlämnar säljaren ett kvitterat köpebrev. 

13 Äganderättens övergång 

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först då köpebrev 
överlämnats. 

14 Lagfart 

Kvitterat köpebrev krävs för att köparen skall få lagfart. Köparen söker lagfart 
inom tre (3) månader från det att köpebrev har utfärdats. Alla kostnader som är 
förenade med detta betalas av köparen. 

15 Inteckningar 

Säljaren garanterar att fastigheten vid tillträdesdagen inte besväras av några 
inteckningar. 

16 Servitut, nyttjanderätter m.m. 

Servitut till förmån för säljaren som gäller en kommunal vattenledning säkerställs 
i samband med lantmäteriförrättning, se Bilaga 2. Förutom nämnda garanterar 
säljaren att fastigheten vid tillträdesdagen inte besväras av servitut, nyttjanderätt 
eller annan rätt än vad som framgår av fastighetsregistret och av detta avtal.  

Kommunen har markavtal med FEAB, FENAB, Skanova och IP.only. Köparen 
förbinder sig att upplåta ledningsrätt eller servitut för befintliga ledningar utan att 
intrångsersättning erläggs samt att biträda ansökan om ledningsrätt eller servitut. 

17 Gemensamhetsanläggning 

Omprövning av befintliga gemensamhetsanläggningar ska ske i samband med 
lantmäteriförrättning.  

18 Fastighetens skick 

Köparen godtar fastigheten i det skick den befann sig vid avtalsdagen. Den av 
parterna överenskomna köpeskillingen har bestämts med hänsyn taget till 
innehållet i och betydelsen av nedanstående stycken. 

Köparen har beretts tillfälle att själv eller genom sakkunnigt ombud undersöka 
fastigheten. Köparen är medveten om undersökningsplikten enligt 4 kap. 19 § 
jordabalken. 
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Köparen har med anledning av denna undersökning godkänt fastigheten och dess 
skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av 
alla slags fel och brister i fastigheten, även innefattande dolda fel. I samband med 
marköverlåtelsen följer ej heller något åtagande från säljaren för del i 
grundberednings- eller grundförstärkningsåtgärder. 

Om det innan eller senast tillträdesdagen framkommit något i markens 
geotekniska beskaffenhet som köparen inte anser sig kunna acceptera, äger 
köparen senast tillträdesdagen utan kostnad, skadestånd eller annan ersättning 
eller påföljd häva köpet. Köparen skall till säljaren senast tillträdesdagen 
skriftligen redogöra för framkommen geoteknisk olägenhet. 

Köparen avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av 
åtgärder eller kostnader som köparen kan föreläggas eller ha med anledning av 
föroreningar på fastigheten, eller andra fastigheter, eller i övrigt enligt 
bestämmelser i miljöbalken och andra förordningar och föreskrifter. 

Säljaren känner inte till några föroreningar på fastigheten. 

19 Försäkring  

Säljaren garanterar att fastigheten har erforderligt försäkringsskydd fram till 
tillträdesdagen. Skulle skada inträffa på fastigheten före tillträdesdagen skall 
köpet ändå stå fast och köparen vara berättigad att erhålla utfallande 
försäkringsersättning mot att köpeskilling betalas. 

Vid förtida tillträde tar köparen fullt skadeansvar för person-, sak- och 
förmögenhetsskada enligt 32 kapitlet miljöbalken. Ansvaret innefattar de skador 
som kan uppstå vid verksamhet på de berörda fastigheterna genom förorening av 
vattenområde, förorening av grundvatten, ändring av grundvattennivå, 
luftförorening, markförorening, buller, skakning eller annan liknande störning. 
Skador som orsakats genom sprängsten eller andra lössprängda föremål ingår 
likaså i ansvaret. 

20 Byggnadsskyldighet 

Köparen förbinder sig att inom 12 månader från det att villkor under punkt 2 ”Villkor” 
uppfyllts ha anlagt husgrunder enligt inlämnat bygglov.  
 
Har köparen inte uppfyllt åtagande enligt första meningen har säljaren rätt att utkräva vite om 
50 % av köpeskillingen. Om köparen återtar ansökan om bygglov ska vite ändå kunna 
utkrävas under förutsättning att villkoren under punkt 2 ”Villkor” är uppfyllda. 

21 Muntliga utfästelser 

Detta avtal reglerar uttömmande allt som parterna överenskommit rörande 
överlåtelsen av fastigheten. Några muntliga utfästelser härutöver förekommer inte. 

22 Ändringar och tillägg 

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligt och undertecknas av 
parterna för att kunna göras gällande. 
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23 Avtalsexemplar 

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt 
och ett skickas till Lantmäteriet i samband med ansökan om lantmäteriförrättning. 

24 Underskrifter och bevittning 

Falköping den     /      2021 
Falköpings kommun, kommunstyrelsen 

 Falköping den     /      2021 
För OBOS Mark AB 

   
   
   
Adam Johansson 
Ordförande kommunstyrelsen 

 Henric Johansson, enligt fullmakt 

 
Falköping den     /      2021   
Falköpings kommun, kommunstyrelsen   
   
   
   
Pia Alhäll 
Kommundirektör 
 
 

  

 
Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas: 
 
   
   
   
 
Namnförtydligande 

  
Namnförtydligande 

   
   
   

 
Bilaga: 

1. Karta del av Gamla stan 2:26 
2. Kommunal vattenledning 
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 Kommunstyrelsen 

Utnyttjande av köpoption avseende 
uppgraderingsanläggning för biogas samt delegation 
av rätt att ingå avtal om försäljning av uppgraderad gas 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att utnyttja köpoptionen avseende 

uppgraderingsanläggningen och att förvärva anläggningen från Göteborgs 
Energi AB. Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att 
förhandla om pris och genomföra köpet. Finansiering ska ske i flerårsplan 
för år 2022-2024. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens 
arbetsutskott att ingå avtal om försäljning av uppgraderad gas med aktuell 
aktör.     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 augusti 2021, § 111, att lägga 
informationen i kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 
2 juli 2021 till handlingarna. 
Av tjänsteutlåtandet framgår att Falköpings kommun, i det avtal som ingicks 
med Göteborgs Energi AB den 10 januari 2007, har en förköpsrätt till 
uppgraderingsanläggningen vid Hulesjön. Göteborgs Energi AB har sagt upp 
avtalet och har meddelat att kommunen har en tidsfrist fram till den 21 
september 2021 att ta ställning till om kommunen vill utnyttja optionen. 

Av tjänsteutlåtandet framgår vidare att det vore ekonomiskt gynnsamt för 
kommunen att i detta läge förvärva uppgraderingsanläggningen från 
Göteborgs Energi AB. Det skulle innebära att kommunen äger hela kedjan 
från tillverkning av gas till uppgradering och har därmed kontroll över 
helheten. Det kan vara viktigt oavsett om anläggningen i framtiden skulle 
hyras ut, säljas eller behållas i egen regi.  
Då Göteborg Energis utredning kring marknadsvärdet på 
uppgraderingsanläggningen är sekretessbelagt, då den omfattar 
affärshemligheter, föreslås att kommunstyrelsen delegerar till 
kommundirektören att förhandla om pris och slutligt genomföra köpet.  
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För att försäkra sig om att kommunen fortsättningsvis kan sälja den gas som 
produceras så föreslås att kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens 
arbetsutskott att fatta beslut om att ingå avtal med den intressent som svarat 
på samtliga frågor i den förfrågan om rågasavtal som förvaltningen 
genomfört. Genom att delegera beslutanderätten att godkänna avtal med 
säljaren kan parterna snabbare nå ett avtalsslut vilket är angeläget för 
kommunen. Avtalet som sådant kan även komma att innehålla en del 
sekretessbelagda uppgifter. Avtalet kommer inte att röra 
biogasverksamhetens inriktning eller omfattning och det är därför möjligt att 
delegera beslutanderätten.   

Finansiering 
Finansiering sker genom medel i Falköpings kommun investeringsbudget 
avseende biogas. Investeringsmedel beslutas och sätts av i flerårsplanen 
under perioden 2022-2024. 

Beslutsunderlag  
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-07-02 

Beslutet ska skickas till 
Pia Alhäll, kommundirektör  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 
 

 
Adam Johansson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande  
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§ 111 Dnr 2021/00198  

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2021, § 8, om inriktningsbeslut 
för biogasverksamheten innebärande att anläggningen skulle arrenderas ut.  
I samma beslut gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att på-
börja en upphandling kring en extern drift av biogasanläggningen. Kommun-
styrelsens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021, § 54, att ge kommun-
ledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram intressenter för avtal gällande 
försäljning av rågas från biogasanläggningen. 
Utifrån dessa beslut har kommunledningsförvaltningen i samarbete med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och externa konsulter arbetat vidare för att 
verkställa beslutet. Frågan har dock visat sig vara mycket komplex med flera 
omvärldsfaktorer som kommunen inte kan påverka. Förvaltningen över-
lämnar i detta tjänsteutlåtande den information som framkommit i arbetet 
och alternativ till fortsatt hantering av frågan för fortsatt politiskt beredning. 
Då tjänsteutlåtandet är omfattande återges enbart en sammanfattning av 
ärendet i protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 
kommunledningsförvaltningen. 

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

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

Förslag till beslut 
1 Kommunledningsförvaltningen överlämnar underlaget för fortsatt politisk 

beredning. 

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

Bakgrund 

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

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

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

Historisk bakgrund till biogasanläggningen 
Hulesjöns biogasanläggning i Falköping är idag till stora delar helt nybyggd. 
Betydande investeringar har de senaste åren gjorts för att få en rationell och 
välfungerande anläggning anpassad för behandling av bland annat matavfall.  
Den 29 november 2010, § 119, antog kommunfullmäktige i Falköpings 
kommun en vision för biogasutveckling i Falköping som gällde fram till år 
2020. Visionen var följande: ”Visionen för Falköpings kommun är att skapa 
ett hållbart samhälle med ett uthålligt och robust energisystem. Biogasen har 
en viktig roll i energisystemet. Den är lokalt producerad och en förnybar 
energibärare där samverkan mellan stad och land ger effektivitet och 
skalfördelar. Biogassystemet skapar ett kretslopp av näringsämnen och 
bidrar till långsiktigt lönsam utveckling av näringslivet inom den gröna 
näringen. Falköping ska bli en exportör av biogas och driva utvecklingen 
framåt i Västsverige.” 
Utifrån den beslutade visionen har sedan investeringar gjorts i tre steg. Dessa 
investeringar har prioriterats utifrån de flaskhalsar som funnits i 
produktionen. Steg ett var utbyggnad av mottagningsdelen som genomfördes 
år 2015, i steg två år 2017 skedde en utbyggnad av förbehandlingskapacitet 
samt i steg tre skedde en utbyggnad av rötkammarkapacitet som togs i drift 
år 2021.  

År 2008 anslöt sig Falköpings kommun till Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS) som då ansvarade för sophämtning i ytterligare fem 
kommuner (Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda). Grundtanken var 
att kunna samverka genom att brännbart restavfall levererades genom AÖS 
till Skövdes värmeverk och organiskt material levererades från AÖS övriga 
medlemskommuner till Falköpings biogasanläggning.  
Falköpings biogasanläggning har sedan dess tagit emot matavfall från AÖS:s 
medlemskommuner. Detta fungerade väl fram till år 2020 då AÖS sade upp 
befintligt avtal för att istället upphandla matavfallsbehandling till lägsta pris. 
Någon diskussion om att förhandla priset och fortsätta samverka inom 
befintligt behandlingsavtal förekom inte.  
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Förutsättningar för kommunens biogasverksamhet 

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

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

År Resultat tkr 
2016 -166  
2017 -233  
2018 867  
2019 541  
2020 -75  

2021 jan-april -1759  
 

Matavfall – nuläge  
Det matavfall som samlas in av AÖS körs med lastbil för behandling till 
Jönköping efter den upphandling som gjordes år 2020. AÖS avtal gäller till 
och med september 2023, men möjligheten/risken finns att det förlängs. Den 
enda volym matavfall som i dagsläget kommer till Falköpings 
biogasanläggning är cirka 1 500 årston.  
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På marknaden för behandling av matavfall har den något märkliga 
situationen uppstått med en regional överkapacitet. Med det följer lägre 
kostnader/avgifter för behandling då det är det enda konkurrensmedlet för 
behandlande anläggningar. Bara för något år sedan var en normal 
behandlingsavgift 400–600 kronor per ton matavfall, i vissa fall ännu högre. 
I takt med nya förhandlingar/upphandlingar har nu dessa avgifter i vissa 
regioner sjunkit till 100–200 kronor per ton. Anledningen till att aktörer på 
marknaden har pressat ned priset är för att fylla sina nya anläggningar med 
substrat och om det inte finns tillräckligt med matavfall i den egna 
kommunen försöker aktörerna hitta i andra närliggande kommuner. På sikt, 
med ökad sortering och matavfallsinsamling, kommer detta jämna ut sig. 
Detta fram till att någon annan bygger en anläggning med för stor kapacitet. 
Förvaltningen har uppfattat att vår närmaste konkurrent Jönköping vann 
upphandlingen som utlystes av AÖS med ett bud på 200 kronor per ton. Vid 
utvärdering av bud tillämpas i många fall numera ett tillägg för att jämställa 
bud på olika avstånd. I AÖS fall har man använt 2,10 kronor per ton och 
kilometer (numera används ofta 3 kronor) som miljöpåslag för att köra 
matavfallet längre bort än tidigare. Beroende på val av omlastningsplatser 
och körvägar kan merkostnaden uppskattas olika, men troligtvis innebär det 
minst cirka 150 kronor per ton av avgiften utgörs av ett sådant miljöpåslag 
jämfört med om behandlingen av matavfallet hade hanterats i Falköping.  
Vad som inte kvantifieras i kronor är den ökade trafikolycksrisken med 
onödiga tunga transporter, samt inte minst att varken biogas eller biogödsel 
kommer Falköpings kommun, AÖS medlemmar eller det lokala lantbruket 
till nytta.   

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att aktivt bevaka marknaden för 
matavfall liksom andra möjliga substrat i syfte att upprätthålla en önskvärd 
produktion och ekonomi. Detta sker genom till exempel bevakning av 
offentliga upphandlingar samt att vara aktiv på marknaden genom alla 
tillgängliga kontakter.  

Falköpings biogasanläggning är byggd för att behandla matavfall, men klarar 
även vissa andra substrat i begränsad mängd. Miljötillståndet begränsar den 
totala volymen till 20 000 ton per år. Detta gör att till exempel flytgödsel och 
andra produkter med stor volym men lågt gasutbyte inte kan ersätta hela den 
gasvolym som matavfallet representerar. Anläggningen har även 
begränsningar i själva inmatningen vilket gör att fastgödsel och liknande 
substrat inte kan tas in utan särskild förbehandling och blandning med annat 
material. Sist men inte minst så är den ekonomiska situationen sådan att 
substrat bör vara förknippade med en intäkt eller till nollpris. Då är matavfall 
och gödsel samt möjligen vissa strömmar från livsmedelsindustrin det som 
lämpligen finns att tillgå.  

Samarbete AÖS  
Syftet med medlemskap i AÖS 
Från beslutet om inträde i AÖS kan följande citat hämtas. Det var aktuellt då 
men är det fortfarande. ”Falköpings kommun ser fram mot ett gemensamt 
kommunalförbund där vi tillsammans kan nå de miljömål som berör 
kommunal avfallsverksamhet. Inom ett nytt och större kommunalförbund kan 
vi fortsätta utvecklingen av en framtidsinriktad regional infrastruktur för 
insamling och behandling av bland annat matavfall och brännbart avfall.” 
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AÖS tidigare avfallsplan  
AÖS är ett kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling av 
hushållsavfall och har även till uppgift att ge information om, ta fram regler 
för och planera hushållsavfallets omhändertagande. De tidigare 
avfallsplanerna gick ut år 2020 och det planeras att fattas beslut om nya. I 
den tidigare avfallsplanen framgick att de övergripande målen för AÖS var 
bland annat följande. 

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

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

Fakta och måluppföljning 
AÖS har, enligt Avfall Sveriges statistik, en betydande utvecklingspotential 
avseende avfallsbranschens viktigaste parametrar, såsom att förebygga avfall 
och materialåtervinning. Matavfallet utsorteras i låg grad vilket påverkar 
resultaten. I tillgänglig statistik återfinns AÖS som bäst kring medel men 
oftare på den nedre halvan av hur Sveriges kommuner och 
kommunalförbund uppfyller hållbarhetsmålen (undantaget ”deponering av 
kommunalt avfall” där man ligger bland de bättre). 
Det är sannolikt att flera viktiga parametrar försämras då AÖS från och med 
hösten 2020 skickar matavfallet till Jönköping.  
AÖS samlade år 2020 in 6 218 ton matavfall, vilket motsvarar cirka 35 kilo 
per person (Avfall web, Avfall Sverige). Erfarenheter visar att 60 kilo per 
person är ett rimligt antagande när källsortering är väl utbyggd och 
insamlingen fungerar väl. Det skulle i AÖS medföra ytterligare 4 250 ton 
(totalt 10 470 ton). 
Den möjliga ökade mängden matavfall bedöms motsvara cirka 3 100 MWh 
och totalt utgör då energimängden cirka 7 000 MWh. Detta kan grovt räknas 
om till totalt 1 400 personbilar med bensindrift med en årlig körsträcka på 1 
500 mil. Dessutom skapas växtnäring för ytterligare cirka 190 ha 
jordbruksmark (totalt 470 ha).  

Sverige har beslutat om nationella etappmål om matavfall där 75 procent år 
2023 ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och energi 
tillvaratas. AÖS nådde 32 procent år 2020. Med utökad insamling skulle 
AÖS uppnå cirka 54 procent. Den ökade insamlingen av matavfall påverkar i 
motsvarande grad också Sveriges etappmål om att 55 procent av det 
kommunala avfallet ska materialåtervinnas år 2025. Andel av kommunalt 
avfall som samlas in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling 
låg på 33 procent år 2020.  
AÖS redovisar inte aktuella plockanalysresultat i Avfall web så det går inte 
att bedöma huruvida det insamlade restavfallet innehåller felsorterat 
matavfall. Mängden restavfall låg år 2020 på 153 kilo per person, vilket är i 
paritet med medel i Sverige. Det bör ändå noteras att ökad utsortering av 
matavfall kan medföra lägre mängder restavfall (bättre källsortering) vilket 
skulle gynna även de ekonomiska förutsättningarna då avfallsförbränning 
tenderar att öka i kostnad per ton (förbränningsskatt, utsläppsrätter) och 
biologisk behandling minska.   
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Samarbete mellan AÖS och Falköpings kommun  
Att behandla matavfall i Skaraborgsregionen och förbättra insamlingen ger 
stor bärkraft till att nå en positiv utveckling ur miljö- och klimatsynpunkt. 
Det skulle göra att medlemskommunerna i AÖS kommer närmare de 
uppsatta miljömålen och samtidigt öka den regionala delen av miljövänliga 
drivmedel. Det ger också större förståelse och återkoppling till invånare som 
källsorterar att det ger nytta i närområdet. En idé som långsiktigt kan få 
betydelse både för miljönytta och för förbättrad insamling och sortering vore 
att öppna upp för AÖS medlemskommuner att skicka sina barn- och 
skolungdomar till någon form av ”Avfallsakademi” på Hulesjön för praktisk 
och teoretisk utbildning i hur bland annat avfallssortering går till och vad 
som händer med det organiska materialet. 
Vid ett samarbete mellan AÖS och Falköpings kommun skulle priserna för 
AÖS del med stor sannolikhet hållas på samma nivå som vid en 
upphandling. En ökad utsortering av matavfall skulle minska de totala 
kostnaderna då det blir allt dyrare att förbränna avfall (matavfall i restavfall) 
på grund av skatter och utsläppsrätter. 
Det finns flera olika alternativ till samverkan så att matavfall hanteras i 
regionen utan att en formell upphandling behöver göras. Det finns flera 
exempel på samverkan mellan kommuner på avfallsområdet i Sverige där 
upphandling inte genomförs. Samverkansformer kan exempelvis vara 
delägarskap eller samverkansavtal, se mer om detta nedan. Kommunernas 
mål med samarbetet bör behandlas i kommunernas avfallsplaner, som i delen 
med kommunalt avfall, kan ses som ett ”direktiv” till AÖS att utveckla 
verksamheten emot. Möjligheterna till samverkan mellan kommunen och 
AÖS kring matavfallet bör analyseras i god tid innan nästa upphandling av 
matavfall ska ske. Det nuvarande avtalet löper till och med september 2023.  

Rättsliga förutsättningar för samverkan och exempel 
Samarbetet mellan AÖS och kommunerna kan utvecklas via 
samverkansavtal eller delägarskap för att vara förenlig med lagen om 
offentlig upphandling. Alternativen, inklusive upphandling på öppen 
marknad, bör på sedvanligt sätt, belysas med för- och nackdelar relaterat till 
vad som är mest fördelaktigt utifrån AÖS verksamhetsplan och 
avfallsplanerna. Målsättningen bör vara att matavfallet samlas in och 
omhändertas på bästa sätt för hushållen i AÖS medlemskommuner. 
Samverkansavtal i enlighet med LOU är relativt nytt i svensk lagstiftning 
och innebär i korthet att upphandlande myndigheter kan samarbeta förutsatt 
att vissa villkor är uppfyllda. Lagens ursprung är baserat på en EU-dom om 
samverkan kring avfallsanläggningar och samverkansavtal förekommer i 
Sverige i flera sammanhang kring avfallshantering. Samverkan via 
delägarskap innebär att parter kan undgå upphandling förutsatt att de så 
kallade Teckal-kriterierna är uppfyllda. Båda alternativen måste prövas från 
fall till fall för att utröna dess möjligheter och vad som är bäst utifrån vad 
som parterna vill uppnå.  
Syftet med samverkan ska vara att tillämpa och leva upp till; EUs miljö- och 
klimatmål och EUs närhetsprincip, även kallad subsidiaritetsprincipen. Inom 
EU tillämpas denna princip som säger att beslut ska fattas så nära 
medborgarna som möjligt och vidare att merparten av den producerade 
biogasen ska avsättas till offentlig verksamhet, att det ska underlätta att nå de 



 
  8(15) 

 

 

gemensamma (mellan olika kommuner) miljömålen som satts i 
avfallsplanen. Detta ska ske på ett sätt som inte kunnat ske utan 
samverkansundantag.  
Samverkansundantag kan skapas i kommunal verksamhet, även mellan 
kommun/kommuner och kommunförbund men inte i eller överföras till 
privat ägande eller delägande. Samverkansundantag måste vara fördelaktigt 
över tid för de som ingår i samverkan (avseende ekonomi, miljö, hållbarhet, 
social hållbarhet med mera). Ett samverkansundantag kan förtydligas med 
villkorsbilaga och bilaga för mätbar uppföljning och utvärdering. 
Utvärdering bör ske kontinuerligt genom att till exempel jämföra olika 
transportavstånd, priser/mottagningsavgifter, transportpriser etc. 
Utvärderingen ligger till grund för eventuella justeringar av avtal och villkor. 
I ett samverkansavtal deltar alla inblandade samverkanspartners i dialogen. 
Samverkanspartners delar på ansvar och använder sig av full transparens. De 
tillämpar ofta ”självkostnadsprinciper” vilket innebär att den som investerat i 
exempelvis en behandlingsanläggning får göra ”avdrag” för reinvesteringar, 
underhåll och liknande. 
Det finns flera exempel på olika kluster av kommuner som samverkar just 
kring matavfallshanteringen i syfte att nå dessa fördelar. Som exempel kan 
nämnas ”Samverkan avfall i Gävleborg” där Gästrike Återvinnare och flera 
andra kommuner samverkar kring avfallsbehandling och ”Samverkan 
Dalarna matavfall” där 15 dalakommuner samarbetar kring att ta fram en 
matavfallsslurry avsedd att hanteras i en lokal biogasanläggning.  

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

Optionsavtal med Göteborgs Energi   
I dagsläget finns ett avtal där Falköpings kommun levererar rågas till 
Göteborgs Energi AB. Avtalet ingicks den 10 januari 2007 och upphör att 
gälla den 10 januari 2022 eftersom Göteborgs Energi den 7 maj 2021 sagt 
upp avtalet. För att undvika att hamna i en situation där kommunen står utan 
köpare av rågas och därmed behöver låta rågasen facklas bort, det vill säga 
förbrännas i en gasfackla så att inte metangas hamnar i atmosfären, behöver 
det ingås ett nytt avtal gällande försäljning av rågas från 
biogasanläggningen. 

Enligt § 19 i avtalet har Falköpings kommun en förköpsrätt till 
uppgraderingsanläggningen som står vid Hulesjön för det fall att Göteborgs 
Energi säger upp avtalet. Anläggningen som är av mobil containertyp ägs 
idag av Göteborgs Energi. Göteborgs Energi har meddelat att kommunen har 
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fått en tidsfrist fram till den 21 september 2021 för att ta ställning till om 
kommunen vill utnyttja optionen.  

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

1. handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet, 
eller 

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

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

Bolag – koncernförhållanden 
Utifrån de juridiska förutsättningarna ovan är det inte möjligt att driva 
biogasverksamheten på affärsmässig grund om inte ett bolag skapas. Vad 
gäller både alternativ 1 och 2 nedan så bör denna verksamhet på sikt läggas i 
kommunalt bolag. Det blir då tydligare att det är en affärsmässig verksamhet 
som kan drivas med vinst och som redovisas skilt från kommunens övriga 
verksamhet. Det kan dock uppstå problem vid underskott om då kommunen 
måste göra tillskott till bolaget för att bolaget skulle klara driften. Då 
Falköpings kommuns bolag idag inte återfinns i någon koncernstruktur finns 
inte några större möjligheter till att använda sig av koncernbidrag för att 
täcka eventuella underskott. Dessa möjlighet är större i kommuner som har 
en större koncernstruktur, exempelvis i kommuner som i sin koncern har 
bolag som bedriver annan avfalls- och/eller energiverksamhet. 
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Trender och omvärldsfaktorer för biogas 
Marknaden för biogas har utvecklats från att tidigare främst varit energi för 
elproduktion till uppvärmning och lätta fordon, till att allt mer handla om att 
ersätta fossila drivmedel till tunga lastbilar, sjöfart och även som bränsle och 
råvara till industrier. Politiska mål och stödsystem är nödvändiga för 
utvecklingen men de affärsmässiga incitamenten ökar stadigt i styrka.  
Produktion och användning av biogas bidrar på många sätt till att uppfylla 
Sveriges nationella och regionala miljömål liksom FNs hållbarhetsmål, 
Agenda 2030. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser, 
samt att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 
1,5 grader. 
Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska Unionens 
råd 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, EU:s 
avfallsdirektiv, genom det så kallade avfallspaketet. Målet är minskade 
avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en 
förbättrad avfallshantering. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska 
genomföras senast 2025. I Sverige införlivar vi ändringarna bland annat 
genom miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och 
genom Naturvårdsverkets föreskrifter. 
Några exempel på nationella mål vi har i Sverige är; Övergång till helt 
förnyelsebara drivmedel senast 2045, 70 % reduktion av växthusutsläppen 
från drivmedel senast 2030.  
I slutet av september 2019 lämnade biogasmarknadsutredningen eller som 
den kallas Mer biogas! – För ett hållbart Sverige, sitt slutbetänkande. 
Betänkandet ger möjligheter till långsiktiga, tydliga och konkurrensneutrala 
förutsättningar vilket har efterfrågats av branschen. Förslaget innebär bland 
annat ett produktionsstöd på totalt 60-70 öre/kWh för den som producerar 
uppgraderad biogas. Förslaget har varit ute på remiss och förväntas beslutas 
om under hösten 2021.  
Västra Götalandsregionen har även preciserat mål för biogasområdet i 
”Kraftsamling Biogas 2017–2020 inom Västra Götalandsregionen”. Bland 
annat är målet att produktionen av biogas i Västra Götaland ska nå 2,4 
TWh/år 2020, varav 1,2 TWh genom rötning och 1,2 TWh genom termisk 
förgasning. Vidare är ett mål att användningen av biogas i Västra Götaland – 
främst som fordonsdrivmedel – ska nå 2,4 TWh/år 2020. Det motsvarar ca 
15 procent av dagens vägtransportarbete i Västra Götaland. Utöver dessa 
inriktningsmål omfattar Kraftsamlingen ett flertal ytterligare mer preciserade 
mål som gäller övergripande frågor med koppling till biogas respektive 
produktion och användning av biogas. I dokumentet anges även att ett mål 
ska syfta till ett ökat fossiloberoende i offentliga fordonsflottor och 
upphandlade transporttjänster i Västra Götaland genom att antalet gasfordon 
och användningen av biogas som fordonsbränsle ökar. När det gäller 
produktion av biogas anges bland annat följande som mål;  

 det ska skapas fler referensanläggningar och goda exempel i Västra 
Götaland på kostnads- och energieffektiv produktion av biogas och 
biogödsel på såväl kommunal som gårdsnivå, 
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 det ska ske en ökning av mängden insamlat matavfall för 
biogasproduktion samt ökning av antal kommuner i Västra Götaland 
som samlar in matavfall, 

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

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

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

 

Förvaltningens identifierade alternativ för anläggningen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Alternativ 1 med begränsat mängd matavfall beräknas gälla från januari 
2022 till oktober 2023, det vill säga en mycket begränsad period. Som ses 
ovan blir även detta alternativ bättre än att låta anläggningen vara vilande 
(alternativ 3), trots kostnader för uppgradering och en del råvaror. Den 
rimliga produktionsambitionen som innebär minst risk är tillsvidare 8 GWh. 
Det huvudsakliga skälet till att utfallet för alternativ 2 blir så pass negativt i 
denna beräkning beror på att intäkterna från behandlingsavgiften för 
matavfall har halverats i kr/ton. Vid en samverkan med AÖS öppnar sig flera 
alternativ som kan vara intressanta.       
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Prioriterade beslut 
För att kommunen ska kunna utnyttja den optionsrätt som framgår av avtalet 
med Göteborgs Energi, som ingicks den 10 januari 2007, har Göteborgs 
Energi meddelat att ett ställningstagande måste göras senast den 21 
september 2021. Kommunstyrelsen behöver därför prioritera att fatta ett 
beslut i frågan för att undvika att Göteborgs Energi påstår att optionsrätten 
har gått förlorad och säljer anläggningen till någon annan aktör.  

Förvaltningens bedömning 
Det finns flera alternativ att hantera biogasanläggningen på i framtiden. 
Vissa av alternativen är beroende av vad andra aktörer kommer fram till för 
beslut. Det gör frågan komplex men öppnar även upp för möjligheter.  

Förvaltningen gör bedömningen att det är brådskande för kommunstyrelsen 
att ta ställning till köpoptionen avseende uppgraderingsanläggningen. För 
resterande frågor och alternativ gällande biogasanläggningen gör 
förvaltningen bedömningen att det inte är brådskande för kommunstyrelsen 
att fatta beslut kring dessa. Även om kommunstyrelsen skulle välja att fatta 
beslut om något av alternativen ovan i närtid så kommer det finnas möjlighet 
att ändra detta när förutsättningarna blir tydligare.  
Kommunledningsförvaltningen överlämnar underlaget för fortsatt politisk 
beredning. 

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

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

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

 
Pia Alhäll 
Kommundirektör 
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Anmälningsärenden till kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 september 2021 

 

Anmälningsärenden 
I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 
händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   

Nr Ärende 
1 Protokoll från miljönämnden östra Skaraborg den 8 september 2021 

 

 



Anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen, 2021-09-15

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

86642 202100199 2021-05-12 Ansökan till Tillväxtverket om stöd för projektet Visit Hornborgasjön en hållbar
destination på riktigt ärendenummer 20303695

Klara Börjesson

87341 202100338 2021-08-17 Markanvisningsavtal Floby småhustomter undertecknat Lolita Dikanda

87368 2021-08-20 Adressättning för fastigheten Åskvädret 1 Mikael Carp

87370 202100347 2021-08-20 Adressättning för fastigheten Blixten 1 Mikael Carp

87390 202100346 2021-08-20 Adressättning för fastigheten Åskvädret 1 Mikael Carp

87402 202000490 2021-08-24 Uppsägning Jordbruksarrende Stenstorp 38:1 del av för upphörande 2022-03-14
undertecknad

Lolita Dikanda

87410 202100349 2021-08-26 Jordbruksarrende Bestorp 12_12 undertecknat Lolita Dikanda

87427 202100351 2021-08-31 Delegationsbeslut om omfördelning av löneöversyn 2021 del 2 från centrala medel Magnus Fleischer

87436 202100353 2021-09-01 Adressättning för fastigheten Käringebo 1:9 Mikael Carp

87437 202100355 2021-09-02 Jordbruksarrende Fjällåkra 2:24 m.fl. undertecknat Lolita Dikanda

87450 202100362 2021-08-25 Ordförandebeslut om att inte nyttja återköpsrätten avseende
Kavlåsstugan (del av Höder 5)

Adam Johansson

87451 202100363 2021-08-24 Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö i Falköpings kommun mellan
parterna Falköpings kommun och Sveriges Ingenjörer

Maria Axelsson

87452 202100363 2021-08-24 Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö i Falköpings kommun mellan
parterna Falköpings kommun och Akademikerförbundet SSR

Maria Axelsson

87453 202100363 2021-08-24 Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö i Falköpings kommun mellan
parterna Falköpings kommun och Psykologförbundet

Maria Axelsson

87454 202100363 2021-08-24 Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö i Falköpings kommun mellan
parterna Falköpings kommun och Kommunal

Maria Axelsson

87455 202100363 2021-08-24 Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö i Falköpings kommun mellan
parterna Falköpings kommun och SRAT

Maria Axelsson

87456 202100363 2021-08-24 Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö i Falköpings kommun mellan
parterna Falköpings kommun och Vårdförbundet

Maria Axelsson

87457 202100363 2021-08-24 Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö i Falköpings kommun mellan
parterna Falköpings kommun och Ledarna

Maria Axelsson

87458 202100363 2021-08-24 Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö i Falköpings kommun mellan
parterna Falköpings kommun och DIK

Maria Axelsson

87459 202100363 2021-08-24 Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö i Falköpings kommun mellan
parterna Falköpings kommun och Brandmännens Riksförbund

Maria Axelsson

87460 202100363 2021-08-24 Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö i Falköpings kommun mellan
parterna Falköpings kommun och Vision, Skolledarna, Lärarförbundet, Lärarnas
Riksförbund, Fysioterapeuterna, Arbetsterapeuterna och Akavia

Maria Axelsson

87461 202100363 2021-08-24 Lokalt kollektivavtal om samverkan och arbetsmiljö i Falköpings kommun mellan
parterna Falköpings kommun och Sveriges Arkitekter

Maria Axelsson

87463 202100364 2021-09-06 Benefik nyttjanderätt Torbjörntorp 10:2 del av undertecknat Lolita Dikanda

87495 2021-09-07 Ansökan från Falköpings kommun till Tillväxtverket om stöd till projektet - Visit
Hornborgasjön - en hållbar destination på riktigt

Edvin Ekholm
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