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Utredning om hur funktionsnedsattas möjligheter till att
delta i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Pluspolarkort införs inte i Falköpings kommun.
2 Genom utbildning, samverkan och utveckling av redan etablerade insatser
inom kommunen kan kunskap om målgruppers behov öka. Kultur- och
fritidsförvaltningen ska fortsatt arbeta för att det ska vara enkelt att vara
med, att utbudet tillgängliggörs för personer med funktionsnedsättning
och andra målgrupper som idag inte tar del av utbudet.
Reservation
Morgan Billman (M) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till beslut.
Deltar inte i beslut
Heléne Svensson (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Socialdemokraterna i Falköping lämnade in en motion i november 2019.
Motionen innebar att kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att utreda
möjligheterna för Falköpings kommun att införa ett pluspolarkort i kommunen. I Falköpings kommun erbjuds ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Socialdemokraterna vill förbättra förutsättningarna för personer med
funktionsnedsättningar att få bättre möjligheter att ta del av dessa.
Förvaltningens bedömning
Ett pluspolarkort som metod för att öka deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning ställer sig förvaltningen tveksam till. Det finns en risk i att de som nås av detta är de personer som redan
tar del av utbudet i kommunen. Ett pluspolarkort gör inte en mötesplats eller
aktivitet mer tillgänglig i sig. Ett pluspolarkort förutsätter att den enskilde
redan har ett nätverk, att hen har en kompis att ta med på aktiviteter.
Personer med beviljat beslut av stöd av kommunen t.ex. LSS, kontaktperson,
betald kompis, ledsagare m.m. har redan en hjälp och ett stöd att kunna ta del
av en aktiv fritid med aktiviteter, föreningar m.m.
Förvaltningen bör prioritera och jobba med målgruppen som inte har ett beviljat beslut av stöd av kommunen och då är bedömningen att ett pluspolarkort inte är rätt väg, utan istället jobba med befintliga verksamheter och
föreningar för att dessa personer ska integreras där.
Utbildning, samverkan och redan etablerade insatser och grupper som finns
inom förvaltningen och kommunen:

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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 Innehållet i Säker och trygg förening ska delvis arbetas om till att fokusera mer på ”mjuka” värden och inkludering. Hur kan föreningen bli mer
inkluderande i stort? Utbildningen bör inte enbart fokusera på personer
med funktionsnedsättning utan hur föreningen kan bli mer inkluderande
och normkritiska i utbud, verksamhet och bemötande. Ett sådant arbete
gynnar alla målgrupper. Samverkan sker med barn- och utbildningsförvaltning, SISU och folkhälsostrateg.
 Sedan motionen skrevs har en ny funktion tillsatts på kultur- och fritidsförvaltningen i form av en idrottsstrateg som har i uppdrag att i samverkan arbeta för att tillgängliggöra föreningslivet till fler. Fokus på tjänsten
ligger i att inkludera de målgrupper som inte är lika representerade och tar
del av idrottsutbudet i samma utsträckning som andra. En målgrupp bland
flera är personer med en funktionsnedsättning/-variation.
 Påbörjat dialogarbete med berörda målgrupper. Dialog med föräldrar till
barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har skett.
 Föreningar som är riktade specifikt till målgruppen som finns idag är
Grönelunds HIF (Innebandy), Falköpings HIF (Innebandy, fotboll) och
BK Tranan (Bowling).
 Vindängens idrottshall är en ny hall i anslutning till skolan och är anpassad med utrustning i hallen och med stora möjligheter att tillgängliggöra för målgruppen.
 Kulturskaparna: Ett projekt med mål att skapa kultursammanhang för
unga vuxna med särskilda behov. Projektet drivs av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen, LSS-verksamheten.
Konceptet innehåller eget skapande, träffar med kulturföreningar/kulturarrangörer och studiebesök till olika kulturverksamheter. Hösten 2021
planeras 15 unga vuxna ingå i projektet.
Barnkonsekvensanalys
Ett pluspolarkort svarar inte upp till de behov som barn och unga främst
lyfter i nationella undersökningar. Den senaste Ung idag-rapporten från 2020
visar att var tredje ung med funktionsnedsättning har avstått från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. Unga med funktionsnedsättning uppger också i större utsträckning att de avstått på grund av att aktiviteten inte varit anpassad eller tillgänglig. Tidigare studier av Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har visat att en större andel
bland unga med funktionsnedsättning upplever att de har så mycket fritid att
de inte vet vad de ska göra av den. Artikel 23 om barn med funktionsnedsättning med rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt
delta i samhället är här vägledande tillsammans med konventionens grundprinciper och artikel 31 där rätt till kultur och fritid ingår. Barn och unga
med funktionsnedsättningar är en heterogen grupp. Lösningar för att tillgången till fritid ska förbättras måste därför vara anpassade efter individens
Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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behov. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kan ha flera
olika dimensioner: Fysisk, informativ, kommunikativ och psykosocial. Det
sistnämnda omfattar just bemötande och attityder som kan förbättras med
hjälp av ökad kunskap. I strävan om ett socialt hållbart Falköping där utanförskap ska motverkas och inkludering främjas så behöver människor med
olika bakgrund och förutsättningar mötas. Då skapar vi förståelse och gemenskap. Därför är det viktigt att ge verksamheter och föreningar stöd och
kunskap för att inkludera fler individer i utbudet av fritidsaktiviteter. Att föra
dialog med barn och unga i målgruppen är effektivt för att ta reda på lokala
behov och det bör göras inför utbildningsinsatser.
Finansiering
I ovanstående beskrivning vad gäller utbildning, samverkan, insatser och
grupper så ryms det inom befintliga arbetsgrupper och befintlig personal och
således inom förvaltningens budget 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 12 februari 2021
Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, § 101
Motion
Yrkanden
Ordföranden Göran Gynnemo (KD) och Kjell-Åke Johansson (C) yrkar
bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om ett pluspolarkort ska föreslås införas
eller inte och finner att förvaltningens förslag har antagits som förslag till
beslut till kultur- och fritidsnämnden.

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden

Utredning om hur funktionsnedsattas möjligheter till att
delta i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka
Förslag till beslut
1 Pluspolarkort införs inte i Falköpings kommun.
2 Genom utbildning, samverkan och utveckling av redan etablerade insatser
inom kommunen kan kunskap om målgruppers behov öka. Kultur- och
fritidsförvaltningen ska fortsatt arbeta för att det ska vara enkelt att vara
med, att utbudet tillgängliggörs för personer med funktionsnedsättning
och andra målgrupper som idag inte tar del av utbudet.
Bakgrund
Socialdemokraterna i Falköping lämnade in en motion i november 2019.
Motionen innebar att kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att utreda
möjligheterna för Falköpings kommun att införa ett pluspolarkort i kommunen. I Falköpings kommun erbjuds ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Socialdemokraterna vill förbättra förutsättningarna för personer med
funktionsnedsättningar att få bättre möjligheter att ta del av dessa.
Förvaltningens bedömning
Ett pluspolarkort som metod för att öka deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning ställer sig förvaltningen tveksam till. Det finns en risk i att de som nås av detta är de personer som redan
tar del av utbudet i kommunen. Ett pluspolarkort gör inte en mötesplats eller
aktivitet mer tillgänglig i sig. Ett pluspolarkort förutsätter att den enskilde
redan har ett nätverk, att hen har en kompis att ta med på aktiviteter.
Personer med beviljat beslut av stöd av kommunen t.ex. LSS, kontaktperson,
betald kompis, ledsagare m.m. har redan en hjälp och ett stöd att kunna ta del
av en aktiv fritid med aktiviteter, föreningar m.m.
Förvaltningen bör prioritera och jobba med målgruppen som inte har ett beviljat beslut av stöd av kommunen och då är bedömningen att ett pluspolarkort inte är rätt väg, utan istället jobba med befintliga verksamheter och
föreningar för att dessa personer ska integreras där.

Bad & Fritid
Torbjörn Lindgren Verksamhetschef Bad & Fritid
torbjorn.lindgren@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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Utbildning, samverkan och redan etablerade insatser och grupper som finns
inom förvaltningen och kommunen:
 Innehållet i Säker och trygg förening ska delvis arbetas om till att fokusera mer på ”mjuka” värden och inkludering. Hur kan föreningen bli mer
inkluderande i stort? Utbildningen bör inte enbart fokusera på personer
med funktionsnedsättning utan hur föreningen kan bli mer inkluderande
och normkritiska i utbud, verksamhet och bemötande. Ett sådant arbete
gynnar alla målgrupper. Samverkan sker med barn- och utbildningsförvaltning, SISU och folkhälsostrateg.
 Sedan motionen skrevs har en ny funktion tillsatts på kultur- och fritidsförvaltningen i form av en idrottsstrateg som har i uppdrag att i samverkan arbeta för att tillgängliggöra föreningslivet till fler. Fokus på tjänsten
ligger i att inkludera de målgrupper som inte är lika representerade och tar
del av idrottsutbudet i samma utsträckning som andra. En målgrupp bland
flera är personer med en funktionsnedsättning/-variation.
 Påbörjat dialogarbete med berörda målgrupper. Dialog med föräldrar till
barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har skett.
 Föreningar som är riktade specifikt till målgruppen som finns idag är
Grönelunds HIF (Innebandy), Falköpings HIF (Innebandy, fotboll) och
BK Tranan (Bowling).
 Vindängens idrottshall är en ny hall i anslutning till skolan och är anpassad med utrustning i hallen och med stora möjligheter att tillgängliggöra för målgruppen.
 Kulturskaparna: Ett projekt med mål att skapa kultursammanhang för
unga vuxna med särskilda behov. Projektet drivs av kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen, LSS-verksamheten.
Konceptet innehåller eget skapande, träffar med kulturföreningar/kulturarrangörer och studiebesök till olika kulturverksamheter. Hösten 2021
planeras 15 unga vuxna ingå i projektet.
Barnkonsekvensanalys
Ett pluspolarkort svarar inte upp till de behov som barn och unga främst
lyfter i nationella undersökningar. Den senaste Ung idag-rapporten från 2020
visar att var tredje ung med funktionsnedsättning har avstått från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. Unga med funktionsnedsättning uppger också i större utsträckning att de avstått på grund av att aktiviteten inte varit anpassad eller tillgänglig. Tidigare studier av Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har visat att en större andel
bland unga med funktionsnedsättning upplever att de har så mycket fritid att
de inte vet vad de ska göra av den. Artikel 23 om barn med funktionsnedsättning med rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt
delta i samhället är här vägledande tillsammans med konventionens grundprinciper och artikel 31 där rätt till kultur och fritid ingår. Barn och unga
med funktionsnedsättningar är en heterogen grupp. Lösningar för att tillgången till fritid ska förbättras måste därför vara anpassade efter individens
behov. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kan ha flera
olika dimensioner: Fysisk, informativ, kommunikativ och psykosocial. Det
sistnämnda omfattar just bemötande och attityder som kan förbättras med
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hjälp av ökad kunskap. I strävan om ett socialt hållbart Falköping där utanförskap ska motverkas och inkludering främjas så behöver människor med
olika bakgrund och förutsättningar mötas. Då skapar vi förståelse och gemenskap. Därför är det viktigt att ge verksamheter och föreningar stöd och
kunskap för att inkludera fler individer i utbudet av fritidsaktiviteter. Att föra
dialog med barn och unga i målgruppen är effektivt för att ta reda på lokala
behov och det bör göras inför utbildningsinsatser.
Finansiering
I ovanstående beskrivning vad gäller utbildning, samverkan, insatser och
grupper så ryms det inom befintliga arbetsgrupper och befintlig personal och
således inom förvaltningens budget 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 12 februari 2021
Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020, § 101
Motion
Beslutet ska skickas till
Rådet för funktionshinderfrågor
Mia Wallengren, kultur- och fritidschef
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid

Torbjörn Lindgren
Verksamhetschef Bad & Fritid

Den 6 november 2019
Pluspolare som ger ett vardagsplus

Pluspolarkortet är något individer med funktionsnedsättningar kan ansöka om från
kommunen och kortet ger då individen möjlighet att ta med en kompis som får gratis inträde
till kommunens verksamheter och olika typer av arrangemang. Pluspolarkort är något flera
har kommuner har infört. Bland de kommuner som infört pluspolarkort finner vi Lidköping,
samtliga kommuner i region Jönköping och många fler.
Vi socialdemokrater vill att kommunen ska arbeta efter FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Artikel 30 i konventionen betonar att alla ska ha
möjlighet att delta i och ta del av idrott, kultur och rekreation.
I Falköpings kommun får ledsagare idag följa med in gratis. Pluspolarkortet ger dock
personen med funktionsnedsättningar möjlighet att ta med en vän, ett syskon eller en
granne med sig in gratis istället.
I Falköpings kommun erbjuds ett brett utbud av kultur- & fritidsaktiviteter. Vi vill förbättra
förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att få bättre möjligheter att ta
del av dessa.
Vi vet också att detta är efterfrågat då frågan tidigare har lyfts i rådet för
funktionshinderfrågor.
Vi yrkar därför på:
-

att kultur- & fritidsförvaltningen ska få i uppdrag att utreda möjligheterna för
Falköpings kommun att införa ett pluspolarkort i kommunen.

Henric Hagberg (S)

Kelesh Hussein (S)

Socialdemokraterna i Falköpings kommun
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Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om
förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Väsmestorp
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till avgränsning av naturreservatet Väsmestorp samt förslag till föreskrifter och skötselplan.
2 Kultur- och fritidsnämnden önskar att kommunstyrelsen beaktar
nedanstående text under rubriken Barnkonsekvensanalys.
Bakgrund
Genom att medel från Länsstyrelsen Västra Götaland (LONA-bidrag, lokalt
naturvårdsarbete), ställts till förfogande, har det möjliggjorts att skapa ett
naturreservat i Väsmestorp i direkt anslutning till Floby tätorts nordvästra
delar. Stadsbyggnadsavdelningen har arbetat fram ett underlag till reservatsbildningen. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservatet på remiss.
Förvaltningens bedömning
Väsmestorp – Stenmurslandskapet är ett fantastiskt område i nära anslutning till Floby samhälle. Området är lämpligt för utflykter för familj, skola,
föreningsgrupper med flera. I grundarbetet framhålls områdets nåbarhet som
en viktig del i skälen att jobba med en utveckling av området till naturreservat. Genom skyddet som bildande av naturreservatet är, kan fler lätt ta
del av en speciell natur- och kulturmiljö. Att leder, stigar och friluftsanordningar underhålls samt att information är tillgänglig och passande möjliggör
ett användande av området. Att bilda ett naturreservat på en sådan plats och i
nära anslutning till Floby tätort är något som också är attraktivt för de
boende.
Barnkonsekvensanalys
I barnkonventionens artikel 31 finns barnens rätt till vila och fritid, lek och
rekreation, anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella
och konstnärliga livet, fastställd.
I det här fallet är bildandet av naturreservatet och den ökade tillgängligheten
som detta medför ett beslut som är i linje med 31:a artikeln.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Det informationsmaterial och de informationsskyltar som produceras bör utformas så att barn har lätt att ta till sig denna information. Det kan handla om
utformning av text och bilder men det kanske också kan handla om exempelvis anpassning i höjd av de skyltar som sätts upp i anslutning vid de olika
reservatsingångarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen den 8 mars 2021
Remiss från kommunstyrelsen § 25/2021 med bilagor

Paragrafen skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Kultur- och fritidsnämnden

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om
förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Väsmestorp
Förslag till beslut
1 Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag till avgränsning av naturreservatet Väsmestorp samt förslag till föreskrifter och skötselplan.
2 Kultur- och fritidsnämnden önskar att kommunstyrelsen beaktar
nedanstående text under rubriken Barnkonsekvensanalys.
Bakgrund
Genom att medel från Länsstyrelsen Västra Götaland (LONA-bidrag, lokalt
naturvårdsarbete), ställts till förfogande, har det möjliggjorts att skapa ett
naturreservat i Väsmestorp i direkt anslutning till Floby tätorts nordvästra
delar. Stadsbyggnadsavdelningen har arbetat fram ett underlag till reservatsbildningen. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservatet på remiss.
Förvaltningens bedömning
Väsmestorp – Stenmurslandskapet är ett fantastiskt område i nära anslutning till Floby samhälle. Området är lämpligt för utflykter för familj, skola,
föreningsgrupper med flera. I grundarbetet framhålls områdets nåbarhet som
en viktig del i skälen att jobba med en utveckling av området till naturreservat. Genom skyddet som bildande av naturreservatet är, kan fler lätt ta
del av en speciell natur- och kulturmiljö. Att leder, stigar och friluftsanordningar underhålls samt att information är tillgänglig och passande möjliggör
ett användande av området. Att bilda ett naturreservat på en sådan plats och i
nära anslutning till Floby tätort är något som också är attraktivt för de
boende.
Barnkonsekvensanalys
I barnkonventionens artikel 31 finns barnens rätt till vila och fritid, lek och
rekreation, anpassad till barnets ålder och rätt att fritt delta i det kulturella
och konstnärliga livet, fastställd.
Avdelning Fritid
Stefan Andersson Verksamhetsutvecklare 0515-88 50 62 stefan.andersson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744
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I det här fallet är bildandet av naturreservatet och den ökade tillgängligheten
som detta medför ett beslut som är i linje med 31:a artikeln.
Det informationsmaterial och de informationsskyltar som produceras bör utformas så att barn har lätt att ta till sig denna information. Det kan handla om
utformning av text och bilder men det kanske också kan handla om exempelvis anpassning i höjd av de skyltar som sätts upp i anslutning vid de olika
reservatsingångarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen den 8 mars 2021
Remiss från kommunstyrelsen § 25/2021 med bilagor
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare Bad & Fritid
Torbjörn Lindgren, verksamhetschef Bad & Fritid

Stefan Andersson
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Dnr 2020/00189 430

Remittering av förslag till föreskrifter och skötselplan
för naturreservatet Väsmestorp
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner förslag till avgränsning av naturreservatet
Väsmestorp, samt förslag till föreskrifter och skötselplan.
2 Kommunstyrelsen skickar förslaget på remiss under tiden den 15 februari
2021 till och med den 15 april 2021 enligt sändlistan.
Bakgrund
Falköpings kommun har erhållit 300 000 kronor i statliga bidrag för det
lokala naturvårdsprojektet Väsmestorp med stenmurslandskapet. Syftet med
projektet är att bilda ett nytt naturreservat i Väsmestorp. Stadsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till avgränsning av naturreservatet, samt
förslag till föreskrifter och skötselplan. Falköpings kommun äger samtliga
fastigheter inom det planerade naturreservatet utom Väsmestorp 1:6.
Förhandlingar pågår om att förvärva del av fastigheten Väsmestorp 1:6.
Stadsbyggnadsavdelningen har haft ett tidigt samråd med Länsstyrelsen i
Västra Götalands län samt med sakägarna angående förslaget. Arrendatorer
samt ägare till de fastigheter som kommer att gränsa till det planerade
reservatet har informerats om kommunens planer på att bilda reservat.
Syftet med naturreservatet är att:
 Bevara och restaurera ett varierat och småbrutet landskap med
hävdade naturliga gräsmarker, artrika busksnår, lundskogar,
lövsumpskogar, grova träd, död ved och bäckar som förekommer i
nära anslutning till varandra.


Strukturer som varierande trädålder inklusive gamla träd och död ved
i olika dimensioner ska förekomma i riklig omfattning i skogsmiljöerna.



Bevara och synliggöra områdets fornlämningar, strukturer och övriga
kulturspår.



Bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära friluftsområde.



Underlätta allmänhetens tillträde till och utnyttjande av ett område
som är värdefullt för rörligt friluftsliv, naturstudier och forskning.



Informera besökare om de natur- och kulturvärden som finns.

Syftet ska tryggas genom att:
 Skogen i huvudsak lämnas till fri utveckling.

Justerarnas signaturer

Digital justering

Områdets hydrologi lämnas opåverkad.
Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunstyrelsen

2021-02-10



Avverkning och röjning av inväxande gran samt främmande trädslag
får ske.



Betesmarker hävdas så att deras hävdberoende naturvärden bevaras
och utvecklas.



Leder, stigar och friluftsanordningar underhålls.

Skälen för Falköpings kommuns beslut
Naturreservats prioriterade bevarandevärden och därmed skälen för beslutet
är följande.


Lövsumpskog som är orörd och opåverkad av skogsbruksåtgärder
och som är klassad som nyckelbiotop.



Naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet som hyser en rik flora av
kärlväxter varav flera är rödlistade.



Hävdat kulturlandskap med fornminnen och välbevarade mäktiga
stenmurar.



Flera rödlistade arter finns i området, exempelvis backsippa,
jordtistel, backtimjan, svinrot, slåttergubbe, blågrönt mannagräs, alm,
ask, mindre hackspett, tornseglare, entita, flodsångare, stare, svartvit
flugsnappare, rödvingetrast, grönsångare, gulsparv och grönfink.



Tätortsnära område som har höga rekreations- och upplevelsevärden.



Reservatsområdet bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen
levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö, samt ett
rikt växt- och djurliv.

De största hoten mot de värdefulla kulturmiljöerna och den biologiska
mångfalden i området är skogsbruk och exploatering samt upphörd hävd.
Genom att området skyddas som naturreservat bevaras de höga kultur- och
naturvärdena.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner
förslag till avgränsning av naturreservatet Väsmestorp, samt förslag till
föreskrifter och skötselplan samt att kommunstyrelsen skickar förslaget på
remiss under tiden den 15 februari 2021 till och med den 15 april 2021 enligt
sändlistan.
Finansiering
Finansiering av reservatsbildningen sker med hjälp av statliga bidrag för det
lokala naturvårdsprojektet Väsmestorp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 11/2021
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-14
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Väsmestorp i Falköpings
kommun
Bilaga 1 Beslutskarta
Bilaga 2 Översiktskarta
Bilaga 3 Förslag till skötselplan
Bilaga 4 Skötselplanekarta
Bilaga 5 Karta över kulturvärden och friluftsanläggningar
Bilaga 6 Sändlista

Paragrafen skickas till
Carin Fransson, kommunekolog, för utskick enligt sändlista

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks
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Diarienummer

KS 2020/00189

Bildande av naturreservatet Väsmestorp i
Falköpings kommun
Uppgifter om naturreservatet Väsmestorp
Namn:
NVR ID
Kommun:
Län:
Fastigheter:

Naturreservatet Väsmestorp

Markägare:
Naturvårdsförvaltare:
Areal:
Naturgeografisk region:

Falköping
Västra Götalands län
Del av Väsmestorp 2:50, del av Torrevalla 1:1 och del
av Väsmestorp 1:6
Falköpings kommun, Christer Ström
Falköpings kommun
19,5 ha
Falbygden

Kommunledningsförvaltningen
Carin Franson Kommunekolog 0515-88 51 29 072-7305109 carin.franson@falkoping.se
Falköpings kommun 521 81 Falköping Besök: Stadshuset S:t Sigfridsgatan 9 Telefon 0515-88 50 00 Telefax 0515-88 51 01
kommunen@falkoping.se www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Postgiro 3 21 38-0 Org nr 212000-1744
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Innehåll
Beslut om bildande och skötselplan
Syftet med naturreservatet
Skälen för Falköpings kommuns beslut
Beslut om föreskrifter
Ärendets handläggning
Falköpings kommuns bedömning och motivering
Beskrivning av naturreservatet
Planeringsbakgrund
Upplysningar

Bilagor
Bilaga 1. Beslutskarta
Bilaga 2. Översiktskarta
Bilaga 3. Skötselplan
Bilaga 4. Skötselplanekarta
Bilaga 5. Karta över kulturvärden och friluftsanläggningar
Bilaga 6. Sändlista remiss
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Beslut om bildande och skötselplan
Falköpings kommun förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken.
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen.
Namnet ska vara Naturreservatet Väsmestorp.
Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt,
vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom
reservatsområdet.
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. fastställer Falköpings kommun bifogad skötselplan för naturreservatets
långsiktiga vård.

Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att:
 Bevara och restaurera ett varierat och småbrutet landskap med hävdade
naturliga gräsmarker, artrika busksnår, lundskogar, lövsumpskogar, grova
träd, död ved och bäckar som förekommer i nära anslutning till varandra.
 Strukturer som varierande trädålder inklusive gamla träd och död ved i
olika dimensioner ska förekomma i riklig omfattning i skogsmiljöerna.
 Bevara och synliggöra områdets fornlämningar, strukturer och övriga
kulturspår.
 Bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära friluftsområde.
 Underlätta allmänhetens tillträde till och utnyttjande av ett område som är
värdefullt för rörligt friluftsliv, naturstudier och forskning.
 Informera besökare om de natur- och kulturvärden som finns.
Syftet ska tryggas genom att:
 Skogen i huvudsak lämnas till fri utveckling.
 Områdets hydrologi lämnas opåverkad.
 Avverkning och röjning av inväxande gran samt främmande trädslag får
ske.
 Betesmarker hävdas så att deras hävdberoende naturvärden bevaras och
utvecklas.
 Leder, stigar och friluftsanordningar underhålls.

Skälen för Falköpings kommuns beslut
Naturreservats prioriterade bevarandevärden och därmed skälen för beslutet är:
 Lövsumpskog som är orörd och opåverkad av skogsbruksåtgärder och som
är klassad som nyckelbiotop.
 Naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet som hyser en rik flora av
kärlväxter varav flera är rödlistade.
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Hävdat kulturlandskap med fornminnen och välbevarade mäktiga
stenmurar.
Flera rödlistade arter finns i området, exempelvis backsippa, jordtistel,
backtimjan, svinrot, slåttergubbe, blågrönt mannagräs, alm, ask, mindre
hackspett, tornseglare, entita, flodsångare, stare, svartvit flugsnappare,
rödvingetrast, grönsångare, gulsparv och grönfink.
Tätortsnära område som har höga rekreations- och upplevelsevärden.
Reservatsområdet bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen levande
skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö, samt ett rikt växt- och
djurliv.

De största hoten mot de värdefulla kulturmiljöerna och den biologiska mångfalden
i området är skogsbruk och exploatering samt upphörd hävd. Genom att området
skyddas som naturreservat bevaras de höga kultur- och naturvärdena.

Beslut om föreskrifter
Falköpings kommun beslutar att följande föreskrifter ska gälla i naturreservatet.
Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken.
A. Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och
vattenområden (7 kap. 5 § miljöbalken)
Det är förbjudet att inom naturreservatet:
1. Uppföra byggnad eller anläggning.
2. Uppföra mast, torn, vindkraftverk eller liknande anordning.
3. Anlägga väg, parkeringsplats, luft- eller markledning, stängsel eller
hägnad.
4. Anordna upplag, utföra fyllning eller tippning.
5. Borra, spränga, gräva, schakta eller bedriva täkt, ej heller husbehovstäkt.
6. Dika, dikesrensa, dämma eller utföra annan åtgärd som påverkar områdets
hydrologiska förhållanden.
7. Avverka träd, gallra, röja, plantera eller utföra skogsbruksåtgärd.
8. Ta bort, flytta eller upparbeta döda träd, buskar eller vindfälle.
9. Använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel.
10. Tillföra naturliga eller kemiska växtnäringsämnen.
11. Stödutfodra med annat än mineralfoder.
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Det är vidare förbjudet att utan kommunens tillstånd bedriva bete mellan 1 nov –
15 april.
Föreskrifter enligt A ovan gäller inte i följande fall:
1. När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för
naturreservatets vård och skötsel.
2. Vid reparation, underhåll, trädsäkring och ombyggnad av befintliga luftledningar enligt gällande ledningsrätt, nyttjanderätt eller servitut. Markskador ska då om möjligt undvikas, men uppkommer markskador ska de
repareras.
3. Vid underhåll av befintliga leder, stigar och vägar.
4. Träd får tas ned om det finns risk för skada på byggnader och anläggningar.
B. Föreskrifter om skyldighet att tåla visst intrång (7 kap. 6 § miljöbalken)
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar
uppförs/anläggs och att följande åtgärder vidtas.
1. Utmärkning av naturreservatet i terrängen enligt svensk standard och
Naturvårdsverkets anvisningar.
2. Uppsättning och underhåll av informationstavlor och vandringsled.
3. Betesdrift, inklusive stängsling och vattenförsörjning m.m.
4. Restaurering av lövskog och betesmark.
5. Ringbarkning, gallring och röjningar av bl.a. gran och buskar samt i
anslutning till gamla och grova lövträd och efterträdare till dessa.
6. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av markoch vattenförhållanden.
7. Körning med motordrivet fordon i samband med skötselåtgärder.
C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet
samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet (7 kap. 30 § miljöbalken)
Det är förbjudet att inom naturreservatet:
1. Framföra motordrivet fordon.
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2. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
eller omkullfallna träd och buskar.
3. Utplantera växt- eller djurart.
4. Fånga och insamla ryggradslösa djur.
5. Cykla eller rida.
Det är vidare förbjudet att utan kommunens tillstånd:
6. Anordna lägerverksamhet eller idrottstävling för mer än 50 personer.
Föreskrifter enligt C ovan gäller inte i följande fall:


När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som behövs
för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår under B.



När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, genomför naturinventeringar
vilka även kan innebära insamling av arter i vetenskapligt syfte om förbud
mot insamling av växt- och eller djurart.

Föreskrift C1 gäller inte:


När ledningsinnehavare vid reparation, underhåll och trädsäkring av
befintliga luftledningar eller nedgrävning av befintliga luftledningar
använder erforderliga motordrivna fordon. Eventuella markskador ska
repareras.

Ärendets handläggning
Falköpings kommun beviljades 300 000 kronor i statliga bidrag till ett lokalt
naturvårdsprojekt 2020. I projektet ingick att bilda naturreservatet Väsmestorp
genom att ta fram förslag till föreskrifter och en skötselplan, utföra gränsmarkeringar, samt att ta fram reservatsskyltar. Samråd angående förslaget till föreskrifter
och skötselplan har skett med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Av bilaga 6
framgår vilka remissinstanser som har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.
Falköpings kommun avser att köpa del av fastigheten Väsmestorp 1:6.

Falköpings kommuns bedömning och motivering
Beskrivning av naturreservatet
Natur- och kulturhistoriska värden
Stenmurslandskapet vid Väsmestorp har mycket höga naturvärden. Terrängen
präglas av höjder och dalgångar som löper i öst-västlig riktning. Västra delen av
området består av en fin och välutvecklad lövsumpskog med grov gråal och
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klibbal. Gråalen är ibland beståndsbildande vilket är ovanligt. Det finns rikligt
med död ved i området och mycket av denna är även grov. Området är klassat
som nyckelbiotop. I söder finns en ekhage i ett kulligt landskap. Ekhagen är från
landskapsbildssynpunkt vacker med grova vidkroniga ekar och inramning av
mäktiga stenmurar. Intressanta arter i ekhagen är brudborste, svinrot, ängsvädd,
smörbollar, stagg och brudbröd. Nord-nordväst om Västergården i Väsmestorp
finns en sydslänt med artrika silikatgräs-marker som hävdas väl genom bete. Stora
delar har mycket fin flora med ögontröst, brudbröd, backtimjan, backnejlika,
ängshavre, småfingerört, jordtistel, backsippa och jungfrulin.
Väsmestorp har stort värde som ett av Falköpings mest illustrativa exempel på
stenmurslandskap. Det hävdade kulturlandskapet med de välbevarade mäktiga
stenmurarna är av största vikt för områdets karaktär. Det finns dessutom flera
stensättningar, ett järnåldersröse samt torplämningar i området. Under åren 19101930 odlade lantbrukaren Erik Andersson upp sänkan mellan de båda vackra
ängssluttningarna samt skapade ett säreget stenmurslandskap vid sin gård. När
odlingslandskapet var färdigröjt och stenmurarna var uppförda reste han en
minnessten på vilken det står 1920. Erik Andersson byggde dessutom sidovallar
av sten utmed bäcken samt en väl bevarad timrad vattenkvarn.
Strax norr om reservatet finns Torrevalla kyrkväg, som förr utgjorde transportväg
mellan Torrevalla och Sörby kyrka. Här finns även en gränssten från laga skifte
och ännu i befintlig gräns och en gropavall, som är markerad på Väsmestorps bys
laga skifteskarta från 1852. Kyrkvägen begränsas till största delen på båda sidor
av stenmurar. Vägen har i denna del karaktär av fägata. Den anlades av Johannes
Andersson, allmänt kallad ”Greningen” under 1870-talet. Ett annat fint stenarbete
är Greningens stenbro över Grisslebäcken i Väsmestorp.
Friluftsliv
Området ligger tätortsnära och genom hela området löper en naturstig som har
anlagts av Naturskyddsföreningen tillsammans med Sörby-Floby hembygdsförening. Stigen som löper genom området är en del av den så kallade Flobyrundan.
Motivering av beslutet
Motiv för skyddet är att bevara naturreservatets helhetsvärden. I Väsmestorp finns
ett varierat och småbrutet landskap med hävdade naturliga gräsmarker, lövsumpskog som är orörd och opåverkad av skogsbruksåtgärder under senare tid, grova
träd, död ved och bäckar som förekommer i nära anslutning till varandra. Naturreservatet har mycket höga natur- och kulturvärden och har goda möjligheter att
utveckla ytterligare naturvärden med rätt skötsel. För att reservatets naturvärden
ska bevaras och utvecklas behöver det därför undantas från skogsproduktion och
annan exploatering som innebär att naturvärdena påtagligt skulle skadas.
Konsekvensutredning
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Falköpings kommun att de föreslagna
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för konsekvensutredning av regelgivning.
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Beslutets förenlighet med riksintressen, planer och områdesbestämmelser
Riksintressen
Naturreservatet Väsmestorp berörs inte av några riksintressen.
Kommunal översiktsplan och detaljplaner
Naturreservatet Väsmestorp ligger väl i linje med kommunens översiktsplan såväl
när det gäller naturvård som rörligt friluftsliv. Två detaljplaner berörs av naturreservatet. I detaljplanen för Floby samhälle, Torrevalla 1:1 med flera är marken
planlagd som park och plantering och i detaljplanen kvarteret Forellen med flera
är marken planlagd som park och natur. Beslutet om föreskrifter och skötselplan
för Väsmestorp är väl förenliga med besluten om detaljplanerna.
Miljömål
Naturreservatet bidrar till att uppnå de av riksdagen antagna miljömålen levande
skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.
Intresseprövning
Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syften kommer pågående
markanvändning att avsevärt försvåras. Falköpings kommun bedömer att områdets värden bäst ges ett långsiktigt skydd genom bildande av naturreservat.
Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets syften och värden. De är främst
avsedda att begränsa skador på mark samt växt- och djurliv. Vid en avvägning
mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken
finner Falköpings kommun att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för
att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Hushållningsbestämmelser
Naturreservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna för markoch vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och med den för området
gällande översiktsplanen.

Upplysningar
Dispens från föreskrifterna m.m.
Om det finns särskilda skäl får Falköpings kommun medge dispens från föreskrifterna för naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som
strider mot syftet med reservatet. Om det finns synnerliga skäl får Falköpings
kommun helt eller delvis upphäva beslutet om naturreservat (7 kap. 7 § miljöbalken).
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Skogsvårdslagen
Genom beslutet om naturreservat följer att skogsvårdslagens bestämmelser upphör
att gälla i naturreservatet, (se 4 § Skogsvårdslagen (SFS 1979:429).
Därmed har markägaren inte längre något ansvar enligt 29 § skogsvårdslagen för
att bekämpa eller förebygga insektshärjning i skog.
Annan lagstiftning gäller som vanligt
Vid sidan av föreskrifterna för naturreservatet gäller annan lagstiftning som
vanligt, t.ex. följande:
• Miljöbalkens bestämmelser om generella biotopskydd, vattenverksamhet och
artskydd
• Fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen
• Terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen
• Kulturmiljölagen
• Jaktlagstiftningen
Reservatets gränser
Reservatets gränser sammanfaller delvis med befintliga fastighetsgränser, se
bilaga 1. Även efter justeringar av sådana fastighetsgränser i kartan, t.ex. efter
fastighetsbestämning eller inmätning av gräns, ska reservatsgränsen anses följa
fastighetsgräns i berörd del. Vägsamfälligheten Väsmestorp S:1 ska inte ingå i
naturreservatet. Inga privat ägda fastigheter ingår i naturreservatet.
Förvaltare och förvaltningsuppgifter
 Förvaltare för naturreservatet är Falköpings kommun.


Naturreservatets gränser märks ut i terrängen genom förvaltarens försorg,
enligt anvisningar av Naturvårdsverket.



Förvaltningen bedrivs enligt den skötselplan som fastställts av Falköpings
kommun. Skötselplanen ska ligga till grund för naturreservatets skötsel och
ska vid behov revideras.

Ersättningstalan
Om överenskommelse om ersättning inte kan träffas, måste sakägare som vill göra
anspråk på ersättning eller inlösen väcka talan i Mark- och miljödomstolen som
får avgöra ersättningsfrågan. Sådan talan måste enligt 31 kap. 13 § miljöbalken
lämnas in till Mark- och miljödomstolen inom ett år efter att detta beslut vunnit
laga kraft, i annat fall förlorar sakägaren rätten till ersättning.
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Kungörelse
Beslutet ska kungöras i kommunens författningssamling och i Falköpings
Tidning.
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Skötselplanekarta

Inledning
Skötselplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet, när och hur ofta det
ska göras. Den fastställer också vad som är viktigast att göra om reservatsförvaltaren, d.v.s. den som är ansvarig för naturreservatets skötsel, behöver prioritera.
Förutom reservatsförvaltaren vänder sig skötselplanen till markägaren och andra
intressenter.
Naturreservatets syften styr vilka föreskrifter (regler) som gäller i naturreservatet
och ifall skötsel behövs för att syftena med naturreservatet ska kunna uppfyllas.
I skötselplanen finns en beskrivande del. Där anges bland annat naturreservatets
syften och vilka natur- och bevarandevärden som finns i naturreservatet. Den
andra delen av skötselplanen beskriver naturreservatets bevarandemål och hur
naturreservatet ska skötas.
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1. Syfte
Syftet med naturreservatet är att:
 Bevara och restaurera ett varierat och småbrutet landskap med hävdade
naturliga gräsmarker, artrika busksnår, lundskogar, lövsumpskogar, grova
träd, död ved och bäckar som förekommer i nära anslutning till varandra.
 Strukturer som varierande trädålder inklusive gamla träd och död ved i
olika dimensioner ska förekomma i riklig omfattning i skogsmiljöerna.
 Bevara och synliggöra områdets fornlämningar, strukturer och övriga
kulturspår.
 Bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära friluftsområde.
 Underlätta allmänhetens tillträde till och utnyttjande av ett område som är
värdefullt för rörligt friluftsliv, naturstudier och forskning.
 Informera besökare om de natur- och kulturvärden som finns.
Syftet ska tryggas genom att:
 Skogen i huvudsak lämnas till fri utveckling.
 Områdets hydrologi lämnas opåverkad.
 Avverkning och röjning av inväxande gran samt främmande trädslag får
ske.
 Betesmarker hävdas så att deras hävdberoende naturvärden bevaras och
utvecklas.
 Leder, stigar och friluftsanordningar underhålls.

2. Beskrivning av området
2.1 Uppgifter om naturreservatet
Namn:
Naturreservatet Väsmestorp
NVRID
Län:
Västra Götalands län
Kommun:
Falköping
Socken/församling:
Sörby
Naturgeografisk region:
Falbygden
Karta:
Ekonomisk karta: 07390, 07391
Lägesbeskrivning:
Naturreservatet Väsmestorp är beläget nordost om
Floby stationssamhälle.
Förvaltare:
Falköpings kommun
Areal:
Totalt 19,5 ha
Markslag och naturtyper
Ädellövskog
Triviallövskog
Lövsumpskog
Betesmark
Åker
Slåttermark
Tomtmark

Areal år 2020, ha
0,9
0,6
5,0
12,3
0,6
0,03
0,02
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2.2 Topografi och läge
Området ligger i direkt anslutning till Floby stationssamhälle. Den högsta punkten
i reservatet ligger på cirka 167 m.ö.h.

2.3 Geologi och hydrologi
Områdets södra och norra begränsningar utgörs till stor del av höjdryggar, så
kallade randmoräner med inslag av sorterat material. Dessa ger området en
speciell inramning. De lägre delarna ligger troligen på morän, även här med inslag
av sorterat material. Området avvattnas åt väster genom Grisslebäcken. Den del av
bäcken som rinner genom stenmurslandskapet är rätad. Den s.k. Börstikällan
ligger i reservatets västligaste del och är en av ett tiotal källor utmed randmoränen.
En viktig förutsättning för att naturvärdena ska kunna bevaras är en opåverkad
hydrologi.

2.4 Markanvändning
På ekonomiska kartbladet från 1877-1882 framgår att stora delar av de låglänta
delarna utgjordes som kärrmarker och mossar. En mindre del hyste lövskog och de
högre belägna delarna var antingen åker eller äng. En stor del av området
hävdades troligtvis som slåtteräng, bete eller brukades som åker.

2.5 Kulturhistoriska bevarandevärden
Väsmestorp har stort värde som ett av Falköpings mest illustrativa exempel på
stenmurslandskap. Det hävdade kulturlandskapet med de välbevarade mäktiga
stenmurarna är av största vikt för områdets karaktär. Det finns dessutom flera
stensättningar, ett järnåldersröse samt torplämningar i området.
Stenmurslandskapet i Väsmestorp
På Västergården i Väsmestorp i Sörby socken bodde lantbrukaren Erik Andersson
som föddes 1895 i Marka socken. Under åren 1910-1930 odlade han upp sänkan
mellan de båda vackra ängssluttningarna samt skapade ett säreget stenmurslandskap vid sin gård. Marken var mycket stenbunden, men med egen kraft bröt han
upp stenarna med järnspett och trästång. Han lyfte själv upp de flesta av dem i
stenmurarna. Tidvis hade han hjälp av hästsläpa och stenkran. När odlingslandskapet var färdigröjt och stenmurarna var uppförda reste har en minnessten på
vilken det står 1920.
Erik Andersson byggde dessutom sidovallar av sten utmed bäcken samt en väl
bevarad timrad vattenkvarn. I dalgången vid Grisslebäcken har det funnits flera
kvarnar och smedjor under äldre tider. Den nuvarande kvarnen byggdes av Erik
Andersson 1936, men delar av kvarnen är betydligt äldre och kommer från nedlagda kvarnar i Östra Tunhem, Gökhem, Trävattna och Torbjörntorp. Vattnet till
kvarnhjulet leddes i en numera torr kanal, som var ingrävd i åssluttningen och
som fick sitt vatten från bäcken en bit uppströms. Vattentillgången var dock för
liten en stor del av året och det var bara vår och höst som det stora kvarnhjulet
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orkade dra runt kvarnstenen. Numera sköts kvarnen av Sörby-Floby hembygdsförening.
Torrevalla kyrkväg
Strax norr om reservatet finns en gammal kyrkväg, som förr utgjorde transportväg
mellan Torrevalla och Sörby kyrka. Den gamla kyrkvägen från Torrevalla säteri
till Sörby kyrka har haft många upphovsmän under äldre tider. Här finns även en
gränssten från laga skifte och ännu i befintlig gräns och en gropavall, som är
markerad på Väsmestorps bys laga skifteskarta från 1852. Kyrkvägen är cirka
1070 m lång och 4-15 m bred. Den utgör en del av kyrkvägen från Torrevalla
säteri till Sörby kyrka. Den begränsas till största delen på båda sidor av stenmurar.
Murarna utgörs både av enkel- och dubbelmurar. Vägen har i denna del karaktär
av fägata.
Greningens stenbro, jordkällare och stenmurar
I Sörby socken finns många fina stenarbeten. En av de skickligaste stenarbetarna
hette Johannes Andersson, allmänt kallad ”Greningen”. Han lade många vackra
stenmurar, samt byggde välvda jordkällare och broar i bygden under den senare
delen av 1800-talet. Han föddes 1839 i Jäla socken, men bodde större delen av sitt
liv på ”Sörby slätter”, som var Sörby bys tåbebyggelse. Hans hem finns kvar som
en torplämning, bestående av två husgrunder och en källargrund. Fädreven i
Torrevalla anlades av Greningen på 1870-talet. I Väsmestorps utmarker norr om
naturreservatet finns ”Lillingens” jordkällare som är utförd av Greningen.
Källaren har ett mycket vackert valvslaget tak. Greningen uppförde även en
stenbro över Grisslebäcken, vars konstruktion är en kallmurning av tuktade stenar.

2.6 Vegetation, flora och fauna
Vegetation översiktlig beskrivning
Området är kuperat och hyser många olika naturtyper. Terrängen präglas av höjder
och dalgångar som löper i öst-västlig riktning. De högsta skogliga naturvärdena
finns i den välutvecklade lövsumpskogen utmed den stenlagda Grisslebäcken.
Klibbal och gråal är dominerande trädslag, med inslag av ask, björk, alm, fågelbär,
lönn, oxel och lind. Enstaka alar har åldersbestämts till 120 år. Buskskiktet består
framför allt av hägg men även en del måbär. I fältskiktet finns en del signalarter
som gullpudra, kärrfibbla, bäckbräsma och stinksyska. Det finns rikligt med död
ved i form av lågor och torrträd och mycket av denna är även grov. Området är
klassat som nyckelbiotop. Av den ekonomiska kartan från slutet av 1800-talet
framgår det att delar av området då var bevuxen med lövskog. I utkanterna utgörs
skogen till stor del av igenväxande betesmark.
Längst söderut finns en ekhage med ett stort antal värdefulla hagmarksekar. Ekhagen är från landskapsbildssynpunkt vacker och inramas av en mäktig stenmur.
Intressanta arter i ekhagen är brudborste, svinrot, ängsvädd, smörbollar, stagg och
brudbröd.
Söder om alsumpskogen finns en stenbunden naturbetesmark. Trädskiktet i hagmarken domineras av grov björk med grov skorpbark, med stort inslag av tall,
samt grov asp, ask, sälg och ek. Intressanta arter i fältskiktet är knägräs, slank-
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starr, hirsstarr, liten blåklocka, gökärt, gulmåra, gökblomster, blåsuga, ljung och
slåttergubbe, samt den nationellt mycket sällsynta arten strimgröe.
Nordnordväst om Västergården i Väsmestorp finns en sydslänt med artrika silikatgräsmarker som hävdas väl genom bete. Trädskiktet utgörs av grov björk, fågelbär, lönn, alm, ek och enstaka gran. Buskskiktet domineras av en, med inslag av
rosor och krusbär. Stora delar har mycket fin flora med tjärblomster, brudbröd,
backnejlika, backtimjan, ängshavre, darrgräs, småfingerört, väddklint, sandviol,
liten blåklocka, jordtistel, backsippa och jungfrulin.
Svampar
En inventering av svampar utfördes av Västgötabergens svampklubb under 2020.
Det finns framför allt tre områden som är särskilt viktiga för svampfloran i
området. Det är ekhagen, de naturliga betesmarkerna kring torrbackarna i nordost
och alsumpskogen.
I ekhagen finns flera svamparter som bildar mykorrhiza med ek eller lövträd.
Bland dessa kan nämnas ekriska, rödsopp och svavelmusseron. De naturliga betesmarkerna hyser många vaxskivlingsarter. Bland dessa kan blek ängsvaxskivling
och den rödlistade arten trådvaxskivling nämnas. Här har också påträffats den
ganska ovanliga arten slät fjällskivling.
De viktigaste områdena för svampfloran är alsumpskogarna. Här finns gott om
död ved vilket har gynnat en rik förekomst av vedlevande arter såsom skinnsvampar och tickor. Cirka 25 olika tickarter har noterats i området. Bland mer
ovanliga arter kan nämnas den västliga arten rostticka och den tidigare rödlistade
arten stor aspticka. Andra ganska ovanliga tickor är cinnoberticka, opalporing och
valkticka. Bland funna skinnarter kan nämnas kantarellmussling, naftalinskinn,
rosenskinn och tvåfärgsskinn. Bland marksvampar har flera fynd noterats av den
rödlistade arten fläckig puderskivling.

Fauna
Rådjur, fälthare, grävling och ekorre är vanligt förekommande i området. Någon
inventering av däggdjur har dock inte utförts. Falbygdens Fågelklubb inventerade
fåglar i området från slutet av april till början av juni 2020. Artlistan visar att det
är en påfallande stor artrikedom i Väsmestorp. Femtiofem arter påträffades varav
många häckar i området. Trots sin relativa litenhet så har området ett rikt och
varierat fågelliv. I de betade markerna påträffades trädgårdssångare, trädpiplärka,
bofink och flera olika trastar. I den högstammiga björkskogen som övergår i alsumpskog ner mot Grisslebäcken i skötselområde 6 påträffades revir av mindre
hackspett och större hackspett. Här häckade även svartvit flugsnappare tillsammans med flera arter sångare. Rosenfink och törnsångare kunde också höras nere
vid bäcken.
Bäckravinen med den välutvecklade alsumpskogen i skötselområde 1 bedömdes
vara den mest värdefulla fågelbiotopen. Där påträffades ytterligare ett revir av
mindre hackspett. Gärdsmygen är en av typarterna i området. Tidigt på våren
dominerar mesar, inte minst entita, samt bofink, rödhake och trastarna. I maj tar
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sångarna över. Svarthätta är en annan dominant art, tillsammans med de ständigt
närvarande lövsångarna. Flera revir av gransångare och grönsångare har även
påträffats i området. I betesmarken i skötselområde 2 påträffades ett ormvråksbo
samt ytterligare ett revir med mindre hackspett. Även glador har påträffats vid
flera tillfällen, men någon konstaterad häckning finns inte i området.
Under våren 2019 har även en inventering reptiler genomförts i Väsmestorp. I
området finns stenmurar, stenrika platser och sydsluttningar som borde vara
intressanta miljöer för reptiler. Inga reptiler påträffades dock under inventeringen.
I samband med inventeringen av reptiler så gjordes även ett enklare försök att
inventera fladdermöss. Fladdermössen inventerades endast en natt på två platser
inom inventeringsområdet utan ambition att göra en heltäckande inventering. Vid
inventeringen, med autoboxar, påträffades tre arter; nordfladdermus, mustasch/
taiga fladdermus och vattenfladdermus. Artkomplexet mustasch/taiga fladdermus
noterades som en art då de är mycket svåra att skilja åt. Nordfladdermus registrerades flest gånger. Därefter registrerades resterande arter, med en observation av
vardera. Trots att väderförhållanden var goda motsvarade resultatet av inventeringen inte vad som kan förväntas gällande art- och individrikedom. En förklaring
kan vara att fladdermössen ynglade och var mindre aktiva under inventeringsnatten i slutet på juni. En annan förklaring, kan vara att området är isolerat och svårt
att hitta fram till för fladdermöss. Områdets förutsättningar antyder att det borde
finnas fler arter. Det finns bland annat miljöer på flera platser i området som
skulle tilltala den rödlistade fransfladdermusen.
I Grisslebäcken finns öring. Bäcken har tidigare även hyst flodkräfta.
Hotade, sällsynta och några på annat sätt naturvårdsintressanta arter i
reservatet
Artuppgifter från utförda inventeringar finns redovisade i Artportalen.

2.7 Friluftsliv
Väsmestorp med stenmurslandskapet är ett mycket omtyckt utflyktsmål och strövområde för närboende. De vanligaste aktiviteterna i området är promenader. När
reservatet har bildats kommer antalet besökare sannolikt att öka. Det kommer att
ställa ökade krav på att området är lättillgängligt och att det finns bra information
om området.

2.8 Bebyggelse och anläggningar
Det finns två byggnader i skötselområde 7. Två parkeringsplatser planeras i
anslutning till entréerna till reservatet.
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3. Skötsel och bevarandemål
3.1 Utgångspunkter för indelning i skötselområden
Indelning av skötselområdena utgår från naturtyp och skötselbehov. Naturreservatet är indelat i 11 skötselområden.

3.2 Konsekvenser av klimatförändringar
De mest sannolika konsekvenserna av pågående klimatförändringar i reservatet
kan bli en ökad igenväxningstakt vilket kan behöva motverkas genom bl.a. ökade
röjningsinsatser och betestryck samt förlängd betessäsong. Klimatförändringarna
kan också gynna invasiva arter vilket kan motverkas genom att sätta in bekämpningsåtgärder i ett tidigt skede.

3.3 Beskrivning av skötselområden
Skötselområde 1
Markslag/naturtyp: Lövsumpskog, ädellövskog, igenväxt hagmark
Areal: 5,3 ha
Beskrivning
Huvuddelen av området är klassat som nyckelbiotop. Moränåsen i norr utgörs av
igenväxande betesmark. Trädskiktet domineras här av grov björk varav många har
grov skorpbark. Buskskikt och fältskikt är sparsamt utvecklat och det finns mycket
jordblottor. Enstaka blåsippa finns även. I den sydöstra delen finns ett mindre
område med igenväxt hagmark av ask-almtyp. Trädskiktet domineras här av grov
alm. Andra trädslag är grov björk, ek, ask, lönn och rönn. Förekomsten av död ved
i olika grovlekar är mycket riklig. Buskskiktet utgörs här av hasselbuketter och
måbär. I fältskiktet finns rikligt med stinksyska, nejlikrot och blekbalsamin, samt
inslag av kärrfibbla, bäckbräsma, humleblomster, majbräken och träjon.
I ravinen finns huvudsakligen alsumpskog. Åldern på trädskiktet är strax under
100 år (år 2020) enligt skogsbruksplanen, men enstaka alar har åldersbestämts till
120 år. Trädskiktet domineras av klibbal och gråal, med inslag av ask, björk, alm,
fågelbär, lönn, oxel, hägg och enstaka gran. Det finns rikligt med död ved i form
av lågor vid bäcken. Klen hägg bildar en ställvis tät undervegetation men det finns
också en del brakved, måbär och krusbär. Fältskiktet är till större delen av högörttyp. Det finns rikligt med blekbalsamin, nejlikrot och stinksyska, samt inslag av
svalört, lundelm, majbräken, träjon, ekbräken, kärrfibbla, bäckbräsma, gullpudra
och vildkaprifol. Utmed bäcken växer jättebalsamin.
Enligt nyckelbiotopsinventeringen är kryptogamfloran värdefull. Bland annat har
krushättemossa, kranshakmossa, krusig ulota, långfliksmossa, piskbaronmossa,
stenporella, västlig hakmossa och skriftlav noterats. Vid svampinventeringen 2020
noterades kvisthätta, glanshätta, jodhätta, frosthätta, stubbhorn, källarsvamp,
labyrintgröppa, dallergröppa, grönmussling, kantarellmussling, kritmussling, röd
flugsvamp, gyttrad röksvamp, svedticka, björkticka, sälgticka, nätticka, alticka,
zonticka, eldticka, vinterticka, fnöskticka, sprängticka, sidenticka, klibbticka,
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platticka, glitterbläcksvamp, sammetsskinn, styvskinn, tvåfärgsskinn, raggskinn,
naftalinskinn, grenbroskling, klyvporing, opalporing, sydlig gräddporing, stinksvamp, svampdynor, flockig puderskivling, spetshätting, Phellinus alni och
Crepidotus caspari.
Fågellivet är rikt i området. Forsärlan häckar regelbundet vid Grisslebäcken och
den mindre hackspetten har revir i området. I bäcken finns öring.
Bevarandemål: Lövsumpskog som är rik på grova träd samt lågor och torrakor i
grova dimensioner. Rikt fågelliv med häckande forsärla och mindre hackspett.
Engångsåtgärder: Inga.
Underhållsåtgärder: Området lämnas till fri utveckling. Bekämpning av jättebalsamin.
Skötselområde 2
Markslag/naturtyp: Blandlövhage
Areal: 1,4 ha
Beskrivning
Stenbunden naturbetesmark som betas av nötkreatur. Det finns dels öppna fuktängar och friskängar, dels glest trädklädda torra till fuktiga marker. I den slutna
delen närmast bäcken domineras trädskiktet av klibbal. I den öppna delen av hagmarken domineras trädskiktet av grov björk, med stort inslag av medelgrov tall,
samt grov asp, ask, sälg, ek, rönn och lönn. Många björkar har grov skorpbark.
Buskskiktet utgörs av en, vide och rosor. Fältskiktet utgörs av gråfibbla, gökärt,
blodrot, ärenpris, liten blåklocka, vårbrodd, knägräs, slankstarr, hirsstarr, pillerstarr, blekstarr, stjärnstarr, kärrsälting, samt ringa förekomst av gulmåra, vitmåra,
gökblomster, blåsuga, ljung, samt den nationellt mycket sällsynta arten strimgröe.
Slåttergubbe noterades 2017 i samband med ängs- och betesmarksinventeringen.
Vid svampinventeringen 2020 noterades piggplätt, svartkremla, svartriska, klubbtrattskivling, pluggskivling, fjällig tofsskivling, valkticka, sprängticka, svart eldticka, trattnavling, gyttrad röksvamp och Phellinus cinereus. Under 2020 häckade
ormvråk i området och att den mindre hackspetten hade revir i området.
Bevarandemål: Fri utveckling utmed bäcken. Den öppna delen av området bör ha
en rik, hävdgynnad vegetation med livskraftiga populationer av arter som liten
blåklocka, slåttergubbe, gökärt, gulmåra, ljung, blåsuga, gökblomster, vårbrodd
och knägräs. Rikt fågelliv med häckande mindre hackspett.
Engångsåtgärder: Gallring av trädskiktet.
Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning av igenväxningsvegetation.
Bekämpning av jättebalsamin.
Skötselområde 3
Markslag/naturtyp: Öppen kulturbetesmark
Areal: 2,2 ha
Beskrivning
Öppen kulturbetesmark omgiven av stenmurar. Utmed stenmurarna växer ett flertal grova björkar, några medelgrova vidkroniga ekar, grov asp, enstaka oxel, samt
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hasselbuketter. Fältskiktet är i huvudsak artfattigt, men i kantzonerna finns en fin
flora med brudbröd, gulmåra och liten blåklocka. Vid svampinventeringen 2020
noterades ekriska. kokosriska, buktriska, fjällig tofsskivling, gröngul flamskivling,
orange kamskivling, mjölskivling, toppvaxskivling, trattnavling, ockragul grynskivling, hjortskölding, röd flugsvamp, gräshätta, bleknopping, fnöskticka, glitterbläcksvamp, björkhäxkvast och snöbollschampinjon.
Bevarandemål: Öppen betesmark där naturbetesmarksfloran efterhand etableras
sig.
Engångsåtgärder: Inga.
Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning vid behov. Frihuggning av ekarna.
Skötselområde 4
Markslag/naturtyp: Ekhage, trädklädd betesmark
Areal: 4,4 ha
Beskrivning
En stor del av området utgörs av en ekhage med ett stort antal värdefulla hagmarksekar. De äldsta träden är ca 140 år (år 2020) enligt skogsbruksplanen. Trädskiktet domineras av medelgrov till grov ek med stort inslag av grov björk, samt
grov asp, rönn, sälg, fågelbär, oxel och brakved. Många ekar är vidkroniga och
flertalet björkar har grov skorpbark. Ekhagen omges av mäktiga stenmurar. Buskskiktet utgörs av hassel, en, hagtorn, krusbär och hallon. Fältskiktet är i huvudsak
av ristyp med inslag av friskängar av skogsnävatyp. I fältskiktet finns svinrot,
liten blåklocka, brudborste, smörbollar, gökärt, blodrot, stenbär, blåsuga, stinksyska, vårbrodd, brudbröd, prästkrage, ängsvädd, stagg, hirsstarr och enstaka
grönvit nattviol. Slåttergubbe noterades 2003 i samband med ängs- och betesmarksinventeringen. I bottenskiktet finns västlig hakmossa och fällmossa. Längst
västerut finns en trädklädd norrsluttning. Trädskiktet utgörs här av grov björk,
rönn, grov asp, ek, oxel och vildapel. I buskskiktet finns en och rosor. Fältskiktet
är trivialt med liten blåklocka, mandelblomma, blodrot, gökärt, ärenpris, käringtand, vårbrodd och gulmåra.
Vid svampinventeringen 2020 noterades laxskivling, vanlig honungsskivling,
pudrad trattskivling, grå trattskivling, vit vaxskivling, gul vaxskivling, rödgrön
vaxskivling, svavelgul slöjskivling, mjölskivling, rödgrå grynskivling, vinterskivling, toppvaxskivling, papegojvaxskivling, blodvaxskivling, honungshätting,
dagghätting, stjärnrödhätting, broskrödhätting, blek toffelskräling, svavelticka,
vinterticka, fnöskticka, bleknopping, brokkremla, svartkremla, mörkeggad blodhätta, rynkhätta, ekriska, raggskinn, Tricholoma album, svavelmusseron, vårtkrös,
rödsopp, röd flugsvamp, mångkransad spindling, trattnavling och Entoloma
rhombisporum.
Bevarandemål: Trädklädd betesmark med vidkroniga ekar som utvecklas till
jätteekar. Artrikt buskskikt med grov hassel, hagtorn, en, samt rosor. Fältskikt
som domineras av arter knutna till naturliga gräsmarker.
Engångsåtgärder: Frihuggning för att gynna ekarna.
Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning av igenväxningsvegetation
Röjning av solexponerade stenmurar vid behov. Frihuggning av ekar vid behov.
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Skötselområde 5
Markslag/naturtyp: Öppen kulturbetesmark
Areal: 3,0 ha
Beskrivning
Öppen kulturbetesmark med välbevarade mycket breda stenmurar och ett odlingsröse som bildar en gigantisk rektangulär platå. Trädskiktet domineras av grov
björk och ask, med inslag av klibbal, asp, oxel, grov gran och vildapel. I buskskiktet finns rosenbuskar. Fältskiktet är artfattigt med enstaka brudbröd, gråfibbla,
liten blåklocka, mandelblomma, brudborste, gökblomster och bäckbräsma. Vid
svampinventeringen 2020 noterades eldticka, tegelticka, svedticka, mjukmussling,
grönmussling, fjällig tofsskivling, guldskivling, ängsvaxskivling, vit vaxskivling,
toppvaxskivling, blek ängsvaxskivling, fjällriska och glitterbläcksvamp.
Bevarandemål: Öppen betesmark med ett fältskikt som domineras av arter knutna
till naturliga gräsmarker.
Engångsåtgärder: Inga.
Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning av igenväxningsvegetation samt
röjning av solexponerade stenmurar vid behov.
Skötselområde 6
Markslag/naturtyp: Trädklädd betesmark, skogsbete
Areal: 1,3 ha
Beskrivning
Skogsbete som omges av stenmurar. Den övre delen av området utgörs av en
blandlövhage som domineras av grov björk som är cirka 80 år (år 2020) enligt
skogsbruksplanen, med inslag av lönn, grov ask, grov skogsalm, sötkörsbär, ek,
oxel, rönn och tall. Buskskiktet utgörs av krusbär, samt enstaka en och rosor. I
fältskiktet finns lite hävdgynnade arter som mandelblom, gökärt, blåsuga och
vårbrodd. I de fuktiga/våta delarna utmed bäcken växer grova träd av gråal och
klibbal. Buskskikt saknas här. Fätskiktet i de fuktiga delarna utgörs av vitsippa,
svalört, samt inslag av stinksyska. I den södra delen finns ett bestånd med grov
asp.
Vid svampinventeringen 2020 noterades rynkhätta, rostticka, fläckticka, klibbticka, fnöskticka, strävticka, alticka, aspticka, svedticka, eldticka, borstticka,
zonticka, cinnoberticka, gifthätting, vargmjölk, askskinn, raggskinn, styvskinn,
sammetsskinn, grå bläcksvamp, björkspindling, stubbhorn, mångkransad
spindling, hjortskölding, sidentråding, gullpigg, silkesmusseron, grönmussling,
kantarellmussling, dallergröppa, kottetätskivling, pudrad trattskivling, gul flamskivling, fjällig tofsskivling, vanlig honungsskivling, dofttrattskivling och flockig
puderskivling.
Bevarandemål: Trädklädd betesmark med ett fältskikt som domineras av arter
knutna till naturliga gräsmarker. Fri utveckling i de fuktiga/våta delarna utmed
bäcken.
Engångsåtgärder: Inga.
Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning vid behov.
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Skötselområde 7
Markslag/naturtyp: Tomtplats, äng
Areal: 500 m3
Beskrivning
Området används av Slöta-Floby hembygdsförening. En gran och en grov oxel
samt några enar finns på tomtmarken. Den västra slänten utgörs av slåttermark
och är mycket artrik. I fältskiktet finns hävdgynnade arter som backsippa, jordtistel, liten blåklocka, tjärblomster, backnejlika, väddklint, gulmåra och fältarv.
Här finns dels en kvarn som byggdes av Erik Andersson 1936 samt en gammal
smedja. Området inklusive byggnaderna sköts av Sörby-Floby hembygdsförening.
Bevarandemål: Slåttermark med ett fältskikt som domineras av arter knutna till
naturliga gräsmarker med livskraftiga populationer av backsippa, jordtistel och
backnejlika.
Engångsåtgärder: Inga.
Underhållsåtgärder: Årlig slåtter och bortforsling av höet samt röjning vid
behov.
Skötselområde 8
Markslag/naturtyp: Öppen hagmark
Areal: 0,5 ha
Beskrivning
Mycket artrik naturbetesmark som betas väl av nötkreatur. Trädskiktet utgörs av
grov björk, fågelbär, lönn, alm, ek och en grov gran. Buskskiktet domineras av en,
med inslag av rosor, krusbär och enstaka hagtorn. Vegetationstypen utgörs av fårsvingeltorräng med viss kalkpåverkan. I fältskiktet finns rikligt med brudbröd,
ögontröst, tjärblomster, gråfibbla och knägräs, måttligt med backtimjan, backsippa, jordtistel, småfingerört, svartkämpar, ängshavre, gulmåra, bockrot, käringtand, gökärt, väddklint och ängsviol, samt ringa förekomst av darrgräs, ljung, liten
blåklocka, prästkrage, backnejlika, jungfrulin och sandviol.
Vid svampinventeringen 2020 noterades ängsvaxskivling, vit vaxskivling, trådvaxskivling, spröd vaxskivling, papegojvaxskivling, rödgul vaxskivling, gul vaxskivling, slemvaxskivling, mjölskivling, toppvaxskivling, blodvaxskivling, slät
fjällskivling, kamfingersvamp, vitgul flugsvamp, röd flugsvamp, praktkremla,
stinkkremla, kantkremla, mångkransad spindling, granspindling, slåtterbroking,
gyttrad nästsvamp, blek toffelskräling, jodhätta, gräshätta, kamfingersvamp och
Entoloma rhombisporum.
Bevarandemål: Öppen betesmark med ett fältskikt som domineras av arter knutna
till naturliga gräsmarker med livskraftiga populationer av backsippa, jordtistel,
backtimjan, jungfrulin, backnejlika och sandviol.
Engångsåtgärder: Gallring av trädskiktet och röjning av döda enar.
Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning av igenväxningsvegetation, samt
röjning av solexponerade stenmurar vid behov.
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Skötselområde 9
Markslag/naturtyp: Ädellövskog
Areal: 0,2 ha
Beskrivning
Ädellövskog som genomkorsas av stenmurar. Trädskiktet domineras av grov alm,
med inslag av klibbal, lönn och grov oxel. Buskskikt saknas här. I fältskiktet finns
bland annat nejlikrot och blekbalsamin.
Bevarandemål: Ädellövskog som är rik på grova träd samt lågor och torrakor i
grova dimensioner.
Engångsåtgärder: Inga.
Underhållsåtgärder: Området lämnas till fri utveckling.
Skötselområde 10
Markslag/naturtyp: Triviallövskog, lövrik myrmark
Areal: 0,6 ha
Beskrivning
Intill ekhagen finns ett fuktigt stråk där det etablerat sig ung björk samt mycket
videsnår. I fältskiktet finns majbräken, blodrot, svartkämpar, kärrfibbla, ängsvädd,
brudborste, knägräs, kärrsälting, vårbrodd, blågrönt mannagräs, hirsstarr, slankstarr och blekstarr. I bottenskiktet finns bland annat kransmossa, källtuffmossa
och nordlig tuffmossa. Marken betas av nöt tillsammans med omgivande betesmarker.
Bevarandemål: Betad lövskog.
Engångsåtgärder: Inga.
Underhållsåtgärder: Fortsatt bete. Området lämnas för övrigt till fri utveckling.
Skötselområde 11
Markslag/naturtyp: Vall
Areal: 0,5 ha
Beskrivning
Vall som avgränsas av den gamla kyrkvägen mot nordost och lövskog mot väster.
Bevarandemål: Fortsatt vallodling.
Engångsåtgärder: Inga.
Underhållsåtgärder: Fortsatt vallodling.

4. Friluftsliv
4.1 Övergripande mål
Friluftslivets intressen ska bevaras och utvecklas. Naturreservatet ska vara attraktivt och lättillgängligt för besökare och det ska också finnas bra information om
området. Stigar och friluftsanordningar ska underhållas.
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4.2 Information och anläggningar
I området finns anlagda vandringsleder och stigar, samt en rastplats med grillplats.
Informationstavlor ska sättas upp som ska utföras enligt svensk standard och
Naturvårdsverkets anvisningar. De ska innehålla karta över reservatet samt beskriva dess syfte, naturvärden och gällande föreskrifter för allmänheten. Informationsanläggningar ska ses till regelbundet och underhållas av förvaltaren.

5. Uppföljning
5.1 Uppföljning av skötselåtgärder
Skötselåtgärder som utförs i reservatet ska dokumenteras av den som utför åtgärden. Av dokumentationen ska framgå: åtgärd, plats (skötselområde), tidpunkt,
kostnad och utförare.

5.2 Uppföljning av bevarandemål
Falköpings kommun ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. En
inventering av förekomst av rödlistade arter, indikatorarter och signalarter har
genomförts med avseende på kärlväxter. Svampar och fåglar har också
inventerats. En uppföljning av områdets kvalitetsmål bör göras i framtiden.

5.3 Revidering av skötselplanen
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras då uppföljningen indikerar att
behov finns. Falköpings kommun ansvarar för att dokumentationen utförs och
utvärderas.

6. Sammanfattning av planerad förvaltning
Förvaltningen av naturreservatet Väsmestorp bekostas av Falköpings kommun.
Skötselåtgärd/uppföljning
Gränsmarkering
Tillverkning och uppsättning av skyltar
Underhåll av stängsel
Slyröjning
Bete och slåtter
Underhåll av skyltar
Underhåll av stigar
Tillsyn och uppföljning av skötselåtgärder
Inventering av kärlväxter, svampar och fåglar
Uppföljning av inventeringar

Intervall
1 gång
1 gång
Vid behov
Årligen
Årligen
Vid behov
Vid behov
Årligen
1 gång
Vart 10:e år

Prioritet
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2

Finansiering
Falköpings kommun
Falköpings kommun
Falköpings kommun
Falköpings kommun
Falköpings kommun
Falköpings kommun
Falköpings kommun
Falköpings kommun
Falköpings kommun
Falköpings kommun

Tabell 3: Prioritering av föreslagna skötselåtgärder och uppföljning. Intervall för genomförande och
prioriteringsgrad på åtgärden: (1) Högsta prioritet; (2) Hög prioritet; (3) Lägre prioritet.
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Sändlista för remiss
Namn

E-postadress/postadress

Länsstyrelsen i Västra
Götalands län
Skogsstyrelsen i Borås
Sveaskog förvaltning AB
Fastigheter
Sundh Miljö
Sakägare
Telia Sverige AB/Skanova

vastragotaland@lansstyrelsen.se
skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
info@sveaskog.se
sundh.miljo@telia.com
teliainfra-skanovamarkatkomst@
teliacompany.com
info@falbygdensenergi.se
bokrister65@hotmail.com
Väsmestorp Östergården 3,
521 56 Floby

Falbygdens Energi
Krister Ström, ägare till fastigheten Väsmestorp 1:6
Nämnder
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden i Östra
Skaraborg
Föreningar
Falbygdens Fågelklubb
Falbygdens
Naturskyddsförening
Floby Samhällsförening
Friluftsfrämjandet
Skaraborgs naturskyddsförening
Sörby-Floby
Hembygdsförening
Västgötabergens svampklubb
Grannfastigheter
Väsmestorp 2:13

miljoskaraborg@skovde.se
Ordförande
Åke Abrahamsson
Magnus Ljung

info@fagelklubben.se
ake.p.abrahamsson@telia.com
Magnus.Ljung@slu.se

Marie-Louise Thor

ml.thor@hotmail.com

Tony Gustavsson

Falkoping@friluftsframjandet.se
kjellander@ebrevet.nu
farmertony@hotmail.com

Kurt-Anders Johansson

johansson.kurt-anders@telia.com

Fastighetsägare
Lennart Bruce

Väsmestorp 3:19

Berith Anthell

Väsmestorp 3:19
Väsmestorp 3:29

Beatrice Anthell
Vivi-Ann Ing-Marie Gunnarsson
Kopia till maria@pakab.se
Eva-Lotta Maria Carlberg och
Mikael Fransson
Lise-Lott Viktoria Jonsson och
Andreas Ahlberg

Väsmestorp 3:6
Väsmestorp 2:32

Väsmestorp Millomgården 1,
521 52 Floby
Norra Storängsvägen 40 A lgh
1001, 612 42 Finspång
Vallonvägen 16, 612 30 Finspång
Väsmestorp Västergården 4,
521 56 Floby
Väsmestorp Västergården 5,
521 56 Floby
Väsmestorp Västergården 6,
521 56 Floby

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

§ 15

2021-03-31

Dnr 2021/00020

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om
klimatstrategi 2021–2030
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
1 Kultur- och fritidsnämnden besvarar remissen med följande synpunkter.
 Kultur- och fritidsnämnden önskar att kommunstyrelsen beaktar vad
förhållningssättet kring medskapande med unga kommer att innebära
för Falköpings kommun och koppla det till det kommunövergripande
arbetet kring ungdomspolitiken.
 Ett förtydligande bör göras var samordningsansvaret hör för de olika
prioriteringarna.
Bakgrund
Klimatutmaningen blir allt större. För att undvika katastrofala effekter av
klimatförändringar behöver samhällssystem ställas om och fossila utsläpp av
växthusgaser måste upphöra helt. Kommunstyrelsen har tagit fram en klimatstrategi för 2021–2030 med det övergripande målet ”Fossilfritt Falköping
2030”. Strategin har skickats ut på remiss till samtliga nämnder.
Förvaltningens bedömning
Under rubriken Utbildning och medskapande i klimatomställningen beskrivs
vikten av att arbeta medskapande för att göra verklighet av klimatomställningen. Strategin lägger ett särskilt fokus på barns och ungas delaktighet och
beskriver bland annat att barns och ungas engagemang och handlingskraft
ska fångas upp och att deras idéer ska tas på allvar av beslutsfattare.
Arbetet med ungdomspolitik och ungas delaktighet och inflytande samordnas av kultur- och fritidsnämnden. I den senaste LUPP-rapporten (lokal
uppföljning av ungdomspolitiken) från 2018 framkommer det att knappt en
fjärdedel (24%) av de svarande tycker sig ha ganska eller mycket stora
möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.
Det är långt ifrån målet om alla barn och unga som beskrivs i strategin.
Kultur- och fritidsförvaltningen understryker att det krävs ett aktivt arbete
och vilja samt förändrade strukturer för att uppnå prioriteringen om
Utbildning och medskapande i klimatomställningen.
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Vad gäller de listade prioriteringarna i klimatarbetet är det ibland ålagt en
specifik avdelning medan andra omfattar hela organisationen. Det kan med
fördel förtydligas var samordningsansvaret hör för de olika prioriteringarna.
Klimatstrategin har under hand bearbetats och förändrats inför beslut och
anses i dess nuvarande form som tillgänglig för läsare och mottagare. En
produkt att använda i arbetet för en samhällsomställning.
Barnkonsekvensanalys
Drygt var tredje ung person uppger att klimatfrågan är en av de viktigaste
samhällsfrågorna. Det framkommer i nationella undersökningar att klimatfrågan oroar tre av fyra unga. Unga oroar sig i högre utsträckning än andra
åldersgrupper för klimatet samt gör medvetna livsstilsval med anledning av
klimatförändringarna. Klimatet är en fråga som engagerar unga och som
även uppmärksammats lokalt av unga Skaraborgsutvecklare under sommaren 2020. Åtgärder som unga då lyfte fram finns med i förslaget till Klimatstrategi 2021–2030. Unga kommunutvecklare har också lämnat synpunkter
på tidigare utkast som tagits i beaktan och påverkat förslaget som nu tagits
fram. Ett ungdomsperspektiv har därmed funnits med i beredningen av
förslaget. Strategin framhåller att Falköpings kommun ska ta ansvar för att
ge barn och unga goda förutsättningar att vara delaktiga i genomförandet av
klimatomställningen. Det finns tydliga kopplingar till barnets rätt att få sin
röst hörd, rätt till information och att barn och unga besitter kompetens som
kommunen behöver.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 12 mars 2021
Remiss från kommunstyrelsen
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Kultur- och fritidsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om
klimatstrategi 2021–2030
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden besvarar remissen med följande synpunkter.
 Kultur- och fritidsnämnden önskar att kommunstyrelsen beaktar vad
förhållningssättet kring medskapande med unga kommer att innebära
för Falköpings kommun och koppla det till det kommunövergripande
arbetet kring ungdomspolitiken.
 Ett förtydligande bör göras vart samordningsansvaret hör för de olika
prioriteringarna.
Bakgrund
Klimatutmaningen blir allt större. För att undvika katastrofala effekter av
klimatförändringar behöver samhällssystem ställas om och fossila utsläpp av
växthusgaser måste upphöra helt. Kommunstyrelsen har tagit fram en klimatstrategi för 2021–2030 med det övergripande målet ”Fossilfritt Falköping
2030”. Strategin har skickats ut på remiss till samtliga nämnder.
Förvaltningens bedömning
Under rubriken Utbildning och medskapande i klimatomställningen beskrivs
vikten av att arbeta medskapande för att göra verklighet av klimatomställningen. Strategin lägger ett särskilt fokus på barns och ungas delaktighet och
beskriver bland annat att barns och ungas engagemang och handlingskraft
ska fångas upp och att deras idéer ska tas på allvar av beslutsfattare.
Arbetet med ungdomspolitik och ungas delaktighet och inflytande samordnas av kultur- och fritidsnämnden. I den senaste LUPP-rapporten (lokal
uppföljning av ungdomspolitiken) från 2018 framkommer det att knappt en
fjärdedel (24%) av de svarande tycker sig ha ganska eller mycket stora
möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.
Det är långt ifrån målet om alla barn och unga som beskrivs i strategin.
Kultur- och fritidsförvaltningen understryker att det krävs ett aktivt arbete
och vilja samt förändrade strukturer för att uppnå prioriteringen om
Utbildning och medskapande i klimatomställningen.
Avdelning Strategi
Ida Johansson Idrottsstrateg
ida.d.johansson@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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Vad gäller de listade prioriteringarna i klimatarbetet är det ibland ålagt en
specifik avdelning medan andra omfattar hela organisationen. Det kan med
fördel förtydligas vart samordningsansvaret hör för de olika prioriteringarna.
Klimatstrategin har under hand bearbetats och förändrats inför beslut och
anses i dess nuvarande form som tillgänglig för läsare och mottagare. En
produkt att använda i arbetet för en samhällsomställning.
Barnkonsekvensanalys
Drygt var tredje ung person uppger att klimatfrågan är en av de viktigaste
samhällsfrågorna. Det framkommer i nationella undersökningar att klimatfrågan oroar tre av fyra unga. Unga oroar sig i högre utsträckning än andra
åldersgrupper för klimatet samt gör medvetna livsstilsval med anledning av
klimatförändringarna. Klimatet är en fråga som engagerar unga och som
även uppmärksammats lokalt av unga Skaraborgsutvecklare under sommaren 2020. Åtgärder som unga då lyfte fram finns med i förslaget till Klimatstrategi 2021–2030. Unga kommunutvecklare har också lämnat synpunkter
på tidigare utkast som tagits i beaktan och påverkat förslaget som nu tagits
fram. Ett ungdomsperspektiv har därmed funnits med i beredningen av
förslaget. Strategin framhåller att Falköpings kommun ska ta ansvar för att
ge barn och unga goda förutsättningar att vara delaktiga i genomförandet av
klimatomställningen. Det finns tydliga kopplingar till barnets rätt att få sin
röst hörd, rätt till information och att barn och unga besitter kompetens som
kommunen behöver.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 12 mars 2021
Remiss från kommunstyrelsen
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Sara Lehman Svensson, miljöstrateg

Ida Johansson
Idrottsstrateg
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Bakgrund
Klimatutmaningen blir allt större. För att undvika katastrofala effekter av
klimatförändringar behöver samhällssystem ställas om och fossila utsläpp
av växthusgaser måste upphöra helt.
Falköpings kommun tar sitt ansvar för att nå de globala målen i Agenda
2030 och Parisavtalet för klimatet. Kommunen gör den egna organisationen
klimatsmart och underlättar för invånarna att ställa om. Falköping bidrar till
att Sverige och Västra Götaland ligger i framkant och når sina ambitiösa
klimatmål.
Falköpings kommun strävar efter en klimatomställning som skapar
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i samklang med de
globala hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”.

Målsättning
Det övergripande målet för kommunens1 klimatstrategi 2021-2030 är
”Fossilfritt Falköping 2030”.
Fossilfri i det här fallet likställs med att kommunens organisation ska vara
fossilbränslefri, alltså den direkta användningen av olja, kol och fossil gas
ska ha upphört. Kommunen ska också minska användningen av
fossilbaserade produkter och material i sina verksamheter.
Falköpings klimatstrategi utgår från den regionala kraftsamlingen ”Klimat
2030 – Västra Götaland ställer om”. Målsättningen är att klimatstrategin ska
resultera i årlig utsläppsminskning i hela det geografiska området i linje med
Västra Götalandsregionens koldioxidbudget.
Falköping vill minska utsläppen även av andra växthusgaser än koldioxid
med målet att bli en klimatneutral kommun år 2030.

1

När Falköpings kommun eller Falköping skrivs i dokumentet menas den geografiska ytan. När
kommunen eller kommunens verksamheter skrivs menas Falköpings kommun som organisation.
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Kommunens möjlighet att påverka
Klimatutmaningen är komplex och ingen kan lösa alla problem på egen
hand. Falköpings kommun ska ta aktivt ansvar tillsammans med andra och
påverka utvecklingen i positiv riktning.
Kommunen ska fokusera på att nå klimatmålen inom den egna
organisationens alla verksamheter, för att visa att förändring är möjlig och
fungera som förebild.
Kommunen ska också underlätta klimatomställningen för alla invånare och
besökare i det geografiska området. Det ska göras genom klimatåtgärder
inom ramen för kommunens rådighet samt genom samverkan med ett brett
spektrum av aktörer.

4

REMISSVERSION

Fokusområden
Falköpings klimatstrategi innehåller samma fyra fokusområden som
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Satsningarnas innebörd
anpassas till Falköpings lokala kontext.

Fokusområde 1: Hållbara transporter
Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt
resande
Kommunens anställda ska i så stor utsträckning som möjligt använda
hållbara transportmedel i tjänsten, i linje med en klimatstyrande resepolicy
som även uppmuntrar klimatsmarta pendlingsresor till och från arbetet.
Fysisk planering ska gynna gång, cykling och kollektivt resande inom och
mellan kommunens orter. Kommunens insatser för cykling ska mätas och
följas upp för ständig förbättring. Kollektiva trafiklösningar ska göras så
tillgängliga som möjligt både inne i staden och på landsbygden.
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Accelererad omställning till fossilfria fordon
Den kommunala fordonsflottan ska bli helt fossilbränslefri. Målet gäller
både personbilar, arbetsmaskiner och andra fordon som ägs eller leasas av
kommunen.
I upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete
ska successivt strängare klimatkrav ställas på transporterna, med målet att
alla samhällsbetalda transporter ska vara fossilfria 2030.
Kommunen ska samverka med näringsliv och andra aktörer för att skapa
förutsättningar för omställning till fossilfria fordon i samhället i stort.

Effektiva godstransporter
Genom fortsatta satsningar på logistikområdet ska Falköpings kommun
agera föregångare i klimatomställningen för effektivare godstransporter och
ett nytänkande transportsystem.
Samordnad varudistribution ska minska behovet av godstransporter för
kommunens verksamheters räkning.

Klimatsmarta möten och semestrar
Kommunen ska möjliggöra distansarbete och resfria möten med hjälp av
digitala verktyg. Tjänsteresor som ändå görs ska ske med det mest
klimatsmarta transportmedlet.
Falköpings kommun ska utveckla och marknadsföra hållbar turism och en
besöksnäring som tar god ekologisk hänsyn genom hela upplevelsen.

Fokusområde 2: Klimatsmart och hälsosam mat
Minskat matsvinn
Kommunen ska arbeta dagligen och strukturellt för att minimera matsvinnet
i alla offentliga måltider, inklusive kökssvinn, serveringssvinn och
tallrikssvinn.
Kommunen ska sprida kunskap om metoder för att minska matsvinn till det
lokala näringslivets restauranger, livsmedelsbutiker och kommuninvånare.
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Främja hållbart lantbruk
Falköpings kommun ska fortsätta att utvecklas som en levande
lantbrukskommun där hållbar matproduktion främjas av kommunen.
När jordbruksmark arrenderas ut ska kommunen ställa krav som främjar
klimatsmart markanvändning, livsmedelsproduktion och ökad kolinlagring i
marken.
För att säkra framtida hållbar livsmedelsförsörjning och ekosystemtjänster
ska brukningsvärd jordbruksmark bevaras i linje med kommunens
översiktsplan.

Minskad miljö- och klimatpåverkan från inköpta livsmedel
Kommunen ska beräkna de offentliga måltidernas klimatpåverkan och
planera menyer för minskade växthusgasutsläpp.
Maten som serveras ska vara hälsosam, näringsrik, säsongsbaserad och
klimatsmart samt gynna biologisk mångfald.
Närproducerade och ekologiska råvaror av hög kvalitet ska prioriteras.
Svenska råvaror ska användas i möjligaste mån, med fokus på inköp från
lokala livsmedelsproducenter.
Konsumtion och produktion av miljö- och klimatvänliga råvaror och rätter
ska främjas lokalt, baserade på relationer från jord till bord.

Fokusområde 3: Förnybara och resurseffektiva
produkter och tjänster
Större marknad för biobaserade material och drivmedel
Kommunens verksamheter ska minska inköpen av fossilbaserade
engångsprodukter, till förmån för flergångsartiklar och produkter av
biobaserade, förnybara eller återvunna material.
Genom ökad efterfrågan på bioplaster, förnybara textilfiber och andra
hållbara naturbaserade produkter kan marknaden växa för klimatsmarta
material.
Falköpings kommun ska främja lokal produktion av biogas som ett hållbart
drivmedel.
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Tjänster och cirkulära varor
Kommunen ska arbeta systematiskt med att möbler, kläder, datorer, mobiler
och andra produkter som används i kommunala verksamheter ska få en lång
livslängd. Konsumtionen av nya varor ska minska. Produkter som köps in
ska vara lätta att återanvända, materialåtervinna eller energiutvinna.
Kommunen ska i samverkan med andra aktörer underlätta utvecklingen av
delningsekonomi. Hållbara tjänster ska ge invånarna möjlighet att låna eller
hyra produkter istället för att köpa.
Kommunen ska bidra till att förstärka en cirkulär ekonomi. Det lokala
näringslivet ska stöttas i att utveckla industriell symbios, så att avfall inte
existerar utan ses som råvara för någon annan.

Design för en hållbar livsstil
Utifrån ett invånarperspektiv ska kommunen främja design för hållbara
livsstilar.
Samhället ska underlätta tillgången till klimatsmarta lösningar som blir det
mest attraktiva valet i vardagen.
Beteendeförändringar ska uppmuntras med hjälp av designmetodik. Fysisk
planering ska göra det möjligt att leva ett gott och hållbart liv i ett fossilfritt
samhälle.

Fokusområde 4: Sunda och klimatsmarta bostäder och
lokaler
Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler
Kommunen ska minska klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation.
Beständiga naturmaterial är att föredra framför fossilbaserade material. Krav
på demonterbarhet ska ställas vid nybyggnad, större ombyggnader och
renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder.
Kommunen ska arbeta systematiskt för att minska energianvändningen i
kommunala verksamheter såväl vid nybyggnation som i befintliga
byggnader.
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Vid markanvisning ska kommunen inkludera krav på hållbart byggande.
Kommunen ska samarbeta med bostadsbolag och näringsliv för att skapa
förutsättningar för nya byggmaterial och metoder.
Kommunala lokaler ska användas effektivt och samnyttjas mellan olika
verksamheter.

Effektiv och klimatsmart renovering
Kommunen ska kartlägga nytta och kostnad för renoveringsåtgärder och
investera i energieffektivisering.
Information om effektiv och klimatsmart renovering ska vara tillgänglig på
kommunens hemsida. Informationen ska spridas aktivt i samband med att
bygglov beviljas för ombyggnad eller tillbyggnad.
Kommunens invånare ska erbjudas kostnadsfri energi- och klimatrådgivning
och stöd för klimatsmart renovering.

Övriga prioriteringar i klimatarbetet
Utöver de fokusområden som finns med i ”Klimat 2030 – Västra Götaland
ställer om” prioriterar Falköpings kommun följande i sitt klimatarbete:





Lokal framställning av förnybar energi
Förstärkning av kolsänkor
Hållbara finanser
Utbildning och delaktighet i klimatomställningen

Lokal framställning av förnybar energi
Falköpings kommun ska bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar
energiproduktion. Kommunen ska främja produktion av vindkraft,
solenergi, biogas och andra förnybara energiformer inom det geografiska
området.
Kommunen som organisation ska vara en mikroproducent av förnybar el
genom att solceller installeras på taken till kommunala fastigheter.
Energi som köps in av kommunens verksamheter (el, värme, bränsle och
kyla) ska vara miljömärkt och 100 procent förnybar. En så stor andel som
möjligt av energiproduktionen ska ske lokalt.
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Förstärkning av kolsänkor
Falköpings kommun ska främja naturvårdsinsatser som skapar biologiska
kolsänkor, genom att öka inlagringen av kol i mark, skog, växter och
våtmarker och därmed minska mängden koldioxid i atmosfären.
Kommunen ska sträva efter att maximera kolinlagringen i kommunägda
marker med hjälp av metoder som också gynnar biologisk mångfald. Skog
och jordbruksmark ska nyttjas som kolsänkor när det är möjligt i linje med
översiktsplanen.
Falköpings kommun ska öka kunskapen om biologiska kolsänkor både inom
organisationen och bland invånarna. Kommunen ska sprida information till
privata markägare om hur de kan motverka klimatförändringar genom ökad
kolinlagring.

Hållbara finanser
Ekonomistyrning och hållbara finanser är viktiga verktyg i
klimatomställningen. Hållbarhetsfrågor och grön finansiering är centrala
delar i kommunens policy för finansverksamhet.
Kommunens ekonomiavdelning ska ha hög kompetens på klimatområdet
och systematiskt ställa hållbarhetskrav i upphandlingar, lån, placeringar och
förvaltning av kommunala medel.
Kommunen ska inte ha några kapitalplaceringar i fonder eller bolag med
anknytning till fossilindustrin. Istället ska kapitalet placeras så att
utvecklingen av klimatsmarta samhällslösningar premieras.
Investeringar som inte täcks av skatteintäkter ska finansieras med hjälp av
gröna lån som minskar kommunens fossila avtryck.

Utbildning och medskapande i klimatomställningen
I komplexa framtidsfrågor är det viktigt att arbeta medskapande för att öka
delaktigheten och hitta lösningar som fungerar ur många olika perspektiv.
Kommunen ska använda medskapande metoder för att engagera invånarna i
att göra verklighet av klimatomställningen.
Barn och unga i Falköpings kommun ska inspireras och engageras till att
skapa den framtid de vill ha. Kommunen har ett ansvar att fånga upp och
kanalisera den unga generationens kreativitet, nyfikenhet och handlingskraft
för positiv förändring.
Alla barn och ungdomar som växer upp i Falköpings kommun ska få goda
kunskaper om klimatutmaningen. De ska ges möjlighet att bidra aktivt till
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omställningen för en hållbar framtid både genom skolan och på fritiden.
Deras idéer ska tas på allvar av beslutsfattare.
Kommunen ska flera gånger om året arrangera event och aktiviteter om
klimat riktade till allmänheten. Kommunen ska samarbeta både internt över
förvaltningsgränserna och utåt med företag, organisationer, civilsamhälle
och invånare för att tillsammans åstadkomma den omfattande förändring
som är nödvändig ur ett helhetsperspektiv.

Arbetssätt
Fyra arbetssätt kombineras för att skapa den breda omställning av samhället
som är nödvändig för att nå klimatmålen. Dessa arbetssätt ska genomsyra
alla fokusområden i klimatstrategin.

Kommunen som föregångare
Kommunen ska ta ansvar och inspirera andra genom att
minska klimatpåverkan av den egna verksamheten.
Modiga beslut ska fattas för att ligga i framkant i
klimatomställningen.

Klimatplanering och klimatanpassning
Nytänkande fysisk planering ska skapa förutsättningar
för klimatsmarta miljöer och flöden. Kommunen ska
arbeta förebyggande med att anpassa samhället till
oundvikliga effekter av klimatförändringar.

Satsa på innovationer
Nya angreppssätt ska göra kommunen och regionen till
en växtplats för framtidens klimatsmarta produkter och
samhällslösningar. Kommunen ska samarbeta med
forskare, testa ny teknik och främja industriell symbios.

Attraktiva lokalsamhällen
Kommunen ska främja en levande stad, landsbygd och
lokalsamhällen där det är lätt att göra rätt. Samarbete
för att underlätta klimatsmarta livsstilar är i fokus.
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Genomförande
Klimatstrategins genomförande säkras och integreras i kommunens
styrsystem genom att kopplas tydligt till den ordinarie budgetprocessen.
Genom att fastställa åtgärder i kommunens flerårsplan och avsätta medel i
den ekonomiska budgeten frigörs resurser för styrning och samordning av
den övergripande processen, samt för åtgärder i årliga verksamhetsplaner
för varje nämnd och förvaltning.
Utbildning, folkbildning, medborgardialog och informationsinsatser för alla
åldrar och målgrupper är viktiga verktyg i klimatarbetet. Samverkan både
internt inom kommunen och med externa aktörer är nyckeln till framgång.

Uppföljning
Genomförandet av klimatstrategin ska följas och styras ur ett helhets- och
framtidsperspektiv.
Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska årligen i verksamhetsplan
beskriva hur nämnden kommande år ska arbeta med klimat utifrån
beskrivna områden och målsättningar i denna klimatstrategi.
Nämndernas planerade klimatarbete redovisas till och följs upp i ordinarie
verksamhetsuppföljning, där det framgår vilket arbete som har gjorts samt
hur det har bidragit till målsättningarna i strategin.
Utsläppen av växthusgaser ska beräknas årligen och jämföras med Västra
Götalandsregionens koldioxidbudget nerskalad till Falköping, så att
åtgärderna kan justeras vid behov för att nå målen. Resultatet av
uppföljningen presenteras årligen på den första planeringsdagen inför nästa
års budget.
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska följa arbetet ur ett
socialt perspektiv för att säkerställa att klimatomställningen på lång sikt
gynnar alla invånares välmående.
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Alla nämnder
Hyresbostäder AB

Klimatstrategi 2021-2030
Delegationsbeslut
1 Kommunstyrelsen remitterar förslag på Klimatstrategi 2021-2030 till
samtliga nämnder, med svar senast 5 maj 2021.
Delegationsbeslut enligt
Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 10 februari
2021, § 17.
Bakgrund
Klimatstrategi 2021-2030 ersätter kommunens Energi- och klimatstrategi
2011-2020. Strategin utgår från Falköpings mål om att bli en fossilbränslefri
kommun senast 2030. Strategin har tagits fram i linje med Västra Götalands
kraftsamling ’Klimat 2030’ och innehåller samma fokusområden och
arbetssätt.
I arbetet med framtagande av förslag på Klimatstrategi 2021-2030 har
förankring skett med kommunledningsgruppen, andra aktuella
tjänstepersoner, ordförandegruppen, m.m.
Alla nämnder samt Hyresbostäder AB ges möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget.

Linda Karelid
Kanslichef

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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Förteckning över delegationsbeslut till
kultur- och fritidsnämndens sammanträde
den 13 april 2021
Delegation
Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger
någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar.
Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.
Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskottet, ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens delegationsbestämmelser.
Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har
samma rättsverkan som om det fattats av kultur- och fritidsnämnden. Kulturoch fritidsnämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan kultur- och
fritidsnämnden när som helst återkalla delegationen.

Anmälan av delegationsbeslut
Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av kultur- och fritidsnämndens
delegationsbestämmelser ska anmälas till kultur- och fritidsnämnden vid
dess nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut
presenteras för kultur- och fritidsnämnden i form av nedanstående förteckning.

Delegationsbeslut
Ordförandebeslut

Diarienr
2021/9

Sammanträdesarvode för deltagande i
uppstartsmöte om flerårsplan 2022–2024

Delegat
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

2020/73

Ansökningar om strategiska utvecklingsmedel

”-

2021/7

Öppnande av Falbygdens museum med
begränsat antal besökare

”-

FÖRTECKNING ÖVER ANMÄLNINGSÄRENDEN
Kultur- och fritidsnämnden 13 april 2021
I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och
händelser som kan vara av intresse för kultur- och fritidsnämnden.
Nr
Ärende
1
Dokumentation av personuppgiftsincident
2

Kommunfullmäktiges beslut från den 22 februari 2021, § 4, om
antagande av arbetsmarknadsstrategi

3

Kommunfullmäktiges beslut från den 22 februari 2021, § 7, om
inrättande av kommunal enhet för Platåbergen

4

Kommunstyrelsens beslut från den 17 mars 2021, § 42, om antagande
av kompetensförsörjningsplan

5

Kommunstyrelsens beslut från den 17 mars 2021, § 43, om antagande
av riktlinje för lika möjligheter och aktiva åtgärder för att motverka
diskriminering

6

Kommunstyrelsens beslut från den 17 mars 2021, § 44, om ändring av
riktlinje för bisyssla

