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§ 35 Dnr 2020/00341  

Förvaltningschef informerar 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschefen informerar om Covid situationen, det är fortfarande en 

låg sjukfrånvaro för förvaltningen.  

Förvaltningschefen redovisar Falköpings kommuns Medarbetarundersökning 

2021 samt uppföljning Systematiskt arbetsmiljöarbete för 2020. 
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Verksamhetsrapport per 30 april 2021 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapporten per den 30 april 

2021.        

Bakgrund 

Verksamhetsrapporten redovisar en uppföljning efter fyra månader av år 

2021 för nämnden avseende ekonomi och målarbete. Nämnden består av 

skattefinansierade avdelningar och en taxefinansierad VA-avdelning samt 

biogasen som är en blandning av skatte- och taxefinansierad verksamhet, då 

taxorna inte räcker till för att finansiera verksamheten. Uppföljningen avser 

både drift och investeringar. Det redovisas också en prognos för hela årets 

utfall jämfört med årets budget. 

Delårsresultatet januari till april är -66,8 miljoner kronor vilket är 34,8 % av 

den totala budgeten för nämndens skattefinansierade del. Prognosen för 2021 

visar ett överskott på +1,6 miljoner kronor.  

Pandemin Covid -19 påverkar fortfarande verksamheten och anpassningar 

har gjorts för att möta förändringarna med stängda verksamheter och 

distansstudier. Antalet portioner är hittills färre än föregående år. Nämnden 

har fått budgetkompensation för löneökningar 2020 och 2021 och budgeten 

har justerat för kapitalkostnadsförändringar, detta har fördelats ut mellan 

avdelningarna inom tekniska nämnden. Kompensationen som avser 

städavdelningen har lagts centralt hos nämnden och ger ett överskott då detta 

ingår i timpriset som debiteras kunderna.  

Internräntan för kapitalkostnader har sänkts med 0,75 % vilket innebär lägre 

internhyror till alla hyresgäster i förhållande till deras budgetar. Detta gäller 

även för nämndens egna hyror. 

Rivningen av Stenstorpsskolan är inte budgeterad vilket ger ett större 

underskott för fastighetsavdelningen. 

För återställning av deponin har 1,8 miljoner kronor tagits i anspråk under 

januari till april och ytterligare 3,0 miljoner kronor prognosticeras för 

resterande året. 
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VA-avdelningen prognosticerar att hålla nollbudgeten.  

Biogasen prognosticerar ett underskott med -4,7 miljoner kronor. Tillgången 

på matavfall att behandla är begränsad och intäkterna från 

behandlingsavgifterna är lägre än i fjol. Den nya rötkammaren har tagits i 

bruk under året vilket gör att kapitalkostnaderna ökar.  

Budgeten på 46,7 miljoner kronor för de skattefinansierade re- och löpande 

investeringarna beräknas att förbrukas under 2021. VA-avdelningens 

reinvesteringsbudget på 24,1 miljoner kronor beräknas också att förbrukas. 

Ett antal fleråriga projekt pågår och redovisas projektvis i rapporten med en 

prognos för hela projektet över tid. Totalt har 35,8 miljoner kronor 

förbrukats hittills i år för de fleråriga skattefinansierade investeringarna, 9,9 

miljoner kronor för VA-avdelningen och 2,5 miljoner kronor för biogasen. 

Prognosen för 2021 års kostnader för de skattefinansierade fleråriga 

projekten är 185,2 miljoner kronor och 39,6 miljoner kronor för VA-

avdelningen samt 3,0 miljoner kronor för biogasen.  

Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 

alla fyra mål i olika hög grad. I denna uppföljning fokuserar vi på det arbete 

som utförts under årets första fyra månader. Ingen utvärdering av själva 

måluppfyllelsen görs utan det är mer fokus på progressionen i arbetet. 

För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping är vi med och 

bidrar med infrastruktur och bra miljöer, både inomhus och utomhus samt 

arbetar för en hälsofrämjande livsstil. 

För att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping är även här 

infrastrukturen viktig samt olika miljöers utformning. Den nya 

platåbergsorganisationen har inneburit mycket inledande arbete inför 

överlämnandet till Kultur och fritid, som tog över driften från och med 1 

april. Kosten erbjuder valmöjligheter till både unga och äldre och jobbar med 

hållbara alternativ. Många arbeten är i gång för att minska användandet av 

fossila bränslen inom förvaltningen. 

Nämndens bidrag till ett näringsliv som utvecklas är att skapa infrastruktur 

för att möjliggöra företagsetableringar och att arbeta för att främja lokal 

matproduktion. 

Under målet att kommunens organisation ska vara utvecklande och 

förnyande med en tillitsbaserad styrning arbetar nämnden bland annat för att 

säkerställa adekvata kompetenser för de olika verksamheterna, implementera 

ny teknik på olika vis i verksamheterna, utveckla samarbeten mellan 

förvaltningens avdelningar men även med andra förvaltningar samt försöker 

minska förvaltningens klimatavtryck på olika vis. Ett ständigt arbete fortgår 

kontinuerligt med att utveckla våra verksamheter. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att den skattefinansierade verksamheten följer 

Verksamhetsplan 2021-2023 samt att detta ryms inom budget, VA-

avdelningen likaså. Biogasen utreds av kommunledningen då intäkterna har 

minskat rejält. 
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Finansiering 

Prognosen för de skattefinansierade verksamheten hos nämnden 

prognosticeras hålla budgeten och att verksamheten är finansierad.  

VA-verksamheten finansieras via taxor. 

Biogasen befarar ett underskott vilket inte är finansierat utan kommer att 

belasta kommunens resultat.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport per 30 april 2021       

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningsekonom 

Controller 

 

 

 

Tina Gustavsson 

Förvaltningsekonom 



 

  

Teknisk nämnden 
 

Teknisk nämnden 
 

Teknisk nämnden 

 

Verksamhetsrapport 
per 2021-04-30 

 



PRODUKTION: SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens ordförande: Vanja Wallenmyr 

  070-991 74 50 

  vanja.wallenmyr@falkoping.se 

 

Förvaltningschef: Patrick Nohlgren 

  0515 – 88 51 25 

  patrick.nohlgren@falkoping.se 

  



TEKNISK NÄMND I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I 2 

Innehållsförteckning 

 

INLEDNING ........................................................................................................................................................... 3 

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING ......................................................... 6 

KOMMUNENS UPPFÖLJNINGSARBETE ............................................................................................................. 9 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART FALKÖPING .................................................................... 10 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT  ATTRAKTIVARE FALKÖPING ............................................................................ 12 

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT  NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS ...................................................................... 14 

KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA UTVECKLANDE OCH FÖRNYANDE MED EN TILLITSBASERAD 

STYRNING .......................................................................................................................................................................... 15 

JÄMFÖRELSER OCH NYCKELTAL ...................................................................................................................... 18 

PERSONALREDOVISNING ................................................................................................................................. 19 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING ................................................................................................................................ 20 

RESULTATRÄKNING............................................................................................................................................ 21 

RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE ......................................................................................................... 22 

SKATTEFINANSIERAT ........................................................................................................................................................ 22 

TAXEFINANSIERAT ............................................................................................................................................................ 24 

INVESTERINGSREDOVISNING .......................................................................................................................... 26 

SKATTEFINANSIERAT - INVESTERINGAR ........................................................................................................................ 26 

TAXEFINANSIERAT - INVESTERINGAR ............................................................................................................................ 30 

NÄMNDENS VERKSAMHETSUPPFÖLJNING .................................................................................................... 32 

 

 

  



 

3 I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I TEKNISK NÄMND 

Inledning  

SYFTE 

Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg 

för uppföljning av planerad verksamhet och en 

indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. 

Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och 

ambitioner samspelar med de resurser som 

kommunen avsatt i verksamhetsplanen. 

Delårsrapporten ska även fungera som ett underlag 

till eventuella verksamhetsförändringar som kan 

behövas för att nå mål och ekonomiska resultat. 

Delårsrapporten har sin utgångspunkt i kommunen 

som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till  

kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla 

till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov.  

 

 

 

Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som 

syftar till att sammanföra verksamhets- och 

ekonomi-styrning. Nämnden följer kontinuerligt 

upp sin verksamhetsplan och budget i samband med 

kommunens gemensamma uppföljningar vid första 

tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.  

 

NÄMNDENS ORGANISATION 

Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter 

finansierade av skattemedel samt VA-kollektivet 

och Biogasen som finansieras via taxor. 
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NÄMNDENS UPPDRAG 

Nämndens ambition är att förvaltningen ska 

upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 

Förvaltningen ska arbeta med medarbetarskap och 

ledarskap som bygger på goda relationer, ansvar, 

tydlighet och utveckling. Satsningar görs för att få 

en bra arbetsmiljö avseende lokaler, maskiner och 

redskap. All personal erbjuds heltidsanställning. 

Nämnden tar hänsyn till barnkonventionen i den 

verksamhet och de ärenden som påverkar barn och 

unga.  

 

SKATTEFINANSIERAT 

Park/Gata 

Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens 

allmänna platsmark som gator, parker och torg samt 

att företräda kommunen som väghållare och vara 

ansvarig för trafiklagsanknutna frågor och 

trafiksäkerhet på kommunens gator. 

Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger 

kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, 

förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens 

ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. 

Avdelningen ansvarar för att genomföra kommunens 

mark och exploateringsinvesteringar i form av 

anläggning. Avdelningen ansvarar för kommunens 

operativa del av kollektivtrafikarbetet. Park/Gata 

handlägger torghandel och vår- och höstmarknad, 

bidragsgivning för enskilda vägar och 

belysningsföreningar samt ansvarar för kommunens 

transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även 

yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter 

samt transporter inom kosten och avfallsåtervinning 

från fastighet. 

Kost 

Tillagning och servering av måltider till förskola, 

skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och 

ordinärt boende. 

Fastighet 

Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för 

kommunens verksamheter. Förvaltning, drift, 

underhåll och fastighetsskötsel av kommunens 

fastigheter samt verksamhetsservice. 

Projektledning och projektering av kommunens 

fastighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. 

Ansvarar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för 

brand- och inbrottslarm i lokaler med kommunal 

verksamhet.  

Städ 

Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter 

där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Övrig verksamhet 

Kansli med gemensam administration, nämnden, 

stadshusvaktmästeri, reception/växel och borgerlig 

vigsel.  

Renhållning/sluttäckning, huvudmannaskap för 

verksamheten som verkställs av kommunförbundet 

Avfall Östra Skaraborg (AÖS) samt sluttäckning av 

deponier. 

Rådet för Funktionshinderfrågor är organisatoriskt 

knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för 

ordförande, sekreterare och kansliservice. Rådet är 

ett organ för samråd och information mellan 

kommunen och företrädare för de handikappades 

riksorganisationer inom kommunen.   

 

TAXEFINANSIERAT 

VA-kollektivet 

Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och 

dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-

kollektivet i huvudsak i kommunens tätorter. 

Biogas 

Behandling av matavfall genom rötning för att 

producera biogas för uppgradering till fordons gas. 

Efterbehandla rötresten till ett fullvärdigt 

jordförbättringsmedel som återförs i kretsloppet. 
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KOMMUNAL VERKSAMHET VIA 

AVTALSSAMVERKAN 

Tekniska nämnden berörs av de avtal som 

Kommunstyrelsen tecknat om avtalssamverkan med 

AÖS, MÖS samt Skaraborgs vatten. 

 

KOMMUNAL VERKSAMHET VIA PRIVATA 

UTFÖRARE  

Inom park/gata avdelningen finns det avtal om att 

utföra kommunal verksamhet inom områdena: 

- Vinterväghållning i Falköpings 

ytterområden, avtal finns med Carlgrens 

Entreprenad och transport AB, Josefssons 

gräv i Åsarp AB, Danielssons lantbruk i 

Odensberg AB samt några mindre firmor.  

- Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med 

Marcbro AB.  

- Avtal med Falbygdens energi AB om drift 

av offentlig belysning. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

Covid -19 

I samband med utbrottet av virussjukdomen covid-

19 förändrades omvärlden totalt under fjolåret. 

Verksamheterna inom omvårdnad och barn- och 

utbildning har påverkats mest. Det har fått 

följdverkningar framförallt för städavdelningen och 

kostavdelningen hos Tekniska nämnden. 

För städavdelningens del fortsätter pandemin att 

påverka avdelningen. Tillfälliga omflyttningar av 

personal och anpassningar görs löpande beroende på 

hur verksamheter är stängda, öppna och/eller 

bedriver distansarbete. Gymnasieskolan har till viss 

del studier på distans men för att kunna hålla 

rekommenderat avstånd så används lokalerna fullt ut 

som tidigare.  

För kostavdelningen fortsätter effekter av den 

pågående pandemin att påverka verksamheten. 

Fortsatt erbjuds det lunchlåda till de elever på 

gymnasiet som bedriver distansundervisning. Utöver 

det finns det på gymnasiet servering av korv och 

bröd i entrén och dessutom finns möjlighet att hämta 

salladslåda i cafeterian. Allt för att försöka minimera 

trängsel i matsalen. 

I övrigt har skolrestaurangerna återgått till 

bufféservering med minst två olika lunchrätter att 

välja mellan, men salladsutbudet är fortfarande 

något begränsat i förhållande till kostavdelningen 

önskar erbjuda. 

Biogas 

Nationellt är det hård konkurrens om matavfall till 

rötningsanläggningar vilket gör att priset för 

behandling av matavfall ligger på historisk låga 

nivåer. Avtalet om leverans av biogas löper på under 

året och ersättningen i gällande avtal är låg vilket 

tillsammans innebär drastiskt försämrad lönsamhet 

för verksamheten. Samarbete med externa aktörer 

behöver utvecklas för att få tillbaka lönsamheten i 

verksamheten. 
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DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLES 

PÅVERKAN PÅ NÄMNDERNA 

Förvaltningen påverkas av komplexa frågor som 

t.ex. lokalförsörjning, miljö- och klimatfrågor. Alla 

avdelningar inom förvaltningen påverkas av dessa.  

Lokalförsörjningen är beroende av att många 

parter/instanser behöver komma överens om innehåll 

och prioriteringar samt tidssättning av om-, till- och 

nybyggnation alternativt avyttring. Olika beslut i 

dessa frågor påverkar strategiska beslut som 

planering av fastighetsunderhåll, investeringsbehov, 

organisation och bemanning inom t.ex. städ- och 

kostavdelningen. Vilka ytor Park/Gata ska sköta och 

hur infrastrukturen (vägar, vatten och avlopp, el, 

fiber) i olika områden ska utvecklas/förändras och 

sedan skötas.  

Miljö- och klimatfrågorna är även de ett exempel på 

komplexa frågor. De är inte alltid enkla att hantera 

då det ofta finns olika åsikter i ämnet om t.ex. orsak 

och verkan. Ibland är de till och med i konflikt med 

varandra. Inte desto mindre måste förvaltningen 

försöka att förhålla sig till problematiken och 

försöka göra det som går för att skapa en hållbar 

framtid. Genom att vara uppdaterade inom våra 

respektive områden/avdelningar och försöka omsätta 

kunskapen till praktik. Krav ställs exempelvis i olika 

upphandlingar, t.ex. miljöasfalt, entreprenörers 

fordons beskaffenhet, giftfria byggmateriel, bra 

livsmedel m.m.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE 

MÅL OCH AGENDA 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 

ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 

målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 

för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 

målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-

matförändringarna och skapa trygga och fredliga 

samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 

en koppling mellan de globala målen och de lokala 

kommunala målen vilket går att utläsa både genom 

ikonerna i början av varje mål men också i den 

löpande måltexten.  

Tekniska nämnden arbetar mot alla fyra målen. 

Nämndens arbete med de globala målen enligt 

Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som strategiska 

processerna inom förvaltningen. Nedan beskrivs 

några exempel på detta. 

För kostavdelningens del ligger fokus i år på de 

klimatlöften som kommunen avgett inom ramen för 

”Agenda 2030 – Västra Götaland ställer om”. 

Dels handlar det om det klimatavtryck som görs 

genom inköp av livsmedel, där målet för året ligger 

på 1,6 kg CO2e per kg livsmedel vilket nåddes redan 

2020. Just nu visar tendensen att klimatavtrycket 

kommer att minska ytterligare under 2021. 

När det gäller matsvinn är det en bit kvar och där 

ligger målet för året på 45 gram svinn per serverad 

portion. Strävan ligger helt i linje med vad som 

sannolikhet kommer att beslutas om i den 

”Klimatstrategi” som är under framtagande i 

kommunen. 

 

Beslut är också taget i kommunen om att delta i 

Världsnaturfondens aktivitet ”One planet city 

challenge”. Temat för i år (och 2022) är ”Mat inom 

planetens gränser” om hållbar mat och utbildning 

och vilka möjligheter som finns när dessa 

kombineras. En arbetsgrupp kommer att sättas ihop 

för arbetet kring detta med deltagare från 

kostavdelningen, barn- och utbildningsförvaltningen 

och kommunens miljöstrateg. 

Verksamheten har gott stöd i flerårsplanen där det 

tydligt framgår att kostavdelningen ska föregå med 

gott exempel och fatta modiga beslut. 

Städavdelningen tar dagligen hand om avfall från 

verksamheterna. En förutsättning för cirkulär 

ekonomi är ett fortsatt arbete med att ändra beteende 
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när varor tjänat ut så att de sorteras och inte hamnar 

bland de osorterade soporna. Att varje verksamhet 

sorterar sitt avfall på ett korrekt sätt är viktigt för att 

kommunen ska minska sin volym av osorterade 

sopor.  

Inom avdelningen minimeras användning av 

kemikalier, impregnering görs för städklara 

moppar/dukar och kemikaliefria metoder används 

där möjlighet finns. 

Tecknade avtal av städkemikalier och material är ett 

viktigt instrument för att minska kommunens 

negativa miljöpåverkan. Städavdelningens 

transporter samordnas genom aktuella 

beställningsrutiner.  

 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Kostavdelningen har gjort justeringar i bemanning 

och organisation för att möta upp mot de besparingar 

de ålagts. Den pågående pandemin fortsätter påverka 

verksamheten genom att antalet serverade portioner 

inte når upp till tidigare nivåer och att inga externa 

(eller interna) aktiviteter föranleder extra 

beställningar som genererar intäkter men inte heller 

några egentliga utgifter. 

 

Städavdelningen ser tillsammans med 

verksamheterna över ytor och städfrekvenser. 

Arbetet fortsätter med avtal/riktlinjer kopplade till 

gällande överenskomna lokalvårdsbeskrivningar 

vilket leder till ett effektivare nyttjande av lokaler 

och att städningen är enligt verksamheternas önskan. 

De besparingar som ålagts har på så sätt klarats.  

Pandemin fortsätter påverka genom att 

städavdelningen får göra anpassningar som krävs när 

verksamheterna förändrar. Det så kallade 

”pilotprojekt” som görs under 2021 där Kultur- och 

fritidsförvaltningen har städansvaret för idrottshallar 

bidrar till en osäkerhet för hur avdelningens 

personalstyrka och/eller rekryteringar blir.   

Fastighetsavdelningen kan redan nu se, som en 

effekt av de nyligen återinförda internhyrorna, ett 

större fokus på yteffektivitet (innebärande lägre 

kostnader) ute bland de övriga förvaltningarna. 

Fastighetsavdelningen har arbetat med att 

färdigställa underlaget för att införa de nya 

interhyrorna. Det innebär att policy för 

lokalförsörjning och projektinvesteringar, riktlinjer 

för hyressättning, gränsdragningslistor m.m. ska 

vara färdigställda och beslutade under 2021. De nya 

interhyrorna beräknas vara klara att införas årsskiftet 

2021/2022. 

VA-avdelningen sedan 2018 deltagit i framtagandet 

av en strategisk VA-plan för kommunen. Planen ska 

fungera som ett styrmedel för kommunen samt för 

att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten. I 

planen tydliggörs kommunens viljeinriktning och i 

form av strategiska vägval. Efter remiss genom 

kommunens nämnder under våren 2021 går VA-

planen vidare till kommunfullmäktige för antagande. 
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Kommunens uppföljningsarbete  

 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 

verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella 

och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 

och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 

styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 

kommunala organisationen från 

kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-

sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av 

måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 

uppföljning av styrdokument och effekter av olika 

insatser. Syftet är att få en så övergripande och 

trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar 

sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 

satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras 

bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade 

utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande 

beslutsprocesser. 

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGSARBETE 

Tekniska nämnden har brutit ner fullmäktiges mål i 

ett antal delmål. Till dessa är ett antal 

kommunikativa indikatorer kopplade som följs upp 

på helårsbasis och inte i denna rapport. I denna 

delårsrapport görs en beskrivning av vad vi arbetar 

med under varje mål. I och med att året är så ungt 

görs ingen målbedömning i denna rapport utan den 

ska ses mer som en beskrivning av åt vilket håll vi är 

på väg.  
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT 

HÅLLBART FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 

 

Det är människorna som skapar ett hållbart 

samhälle 

Ett socialt hållbart Falköping skapas tillsammans 

med kommuninvånarna. Medborgardialog är av 

central betydelse i kommunens arbete med de 

övergripande målen och mot visionen. 

En förutsättning för att uppnå visionen av Det goda 

livet är att Falköpings kommun är en trygg plats att 

leva och bo på. 

Den faktiska och den upplevda tryggheten skapas 

genom möten mellan människor och när relationer 

byggs. 

Delmål: att förvaltningen har riktade 

kommunikationsaktiviteter varje år för att öka 

dialogen med medborgarna. 

Aktiviteter: Under våren har Fastighetsavdelningen 

haft informationsmöte med föräldrarepresentanter 

runt Odensbergsskolans planerade om- och 

tillbyggnad. 

Park/Gata har inte haft några riktade 

kommunikationsaktiviteter första tertialen då det 

inte varit några aktuella projekt i den fasen. 

Delmål: att barn får inflytande när lekplatser 

nyanläggs eller förnyas i större omfattning 

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen har planerat 

lekplatserna vid Broddetorpsskolan och 

Hästbackens förskola tillsammans med 

verksamheten. 

Park/Gata har inte anlagt några lekplatser under detta 

tertial. 

 

 

 

 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande 

insatser för barn och unga prioriteras. Det handlar 

om tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för 

att kommunen ska växa och utvecklas 

Delmål: att genom skolmåltiderna, på ett positivt 

och naturligt sätt, främja en hälsosam livsstil, och 

lära elever om hur vår livsmedelskonsumtion 

påverkar hälsa och miljö. 

Aktiviteter: Kommunens måltider är utformade på 

ett sådant sätt att de främjar hälsan och miljön, på 

både lång och kort sikt. 

I enlighet med den föreslagna klimatstrategin för 

Falköpings kommun arbetar avdelningen aktivt med 

fokus på måltidens roll i lärande för hållbar 

utveckling. 

Bra bostäder och goda boendemiljöer 

Människan ska vara utgångspunkt i 

samhällsbyggandet och medborgarnas kvalitativa 

värden sätts i fokus i skapandet av stads- och 

landsbygd. Att ha en bostad i en väl fungerande 

boendemiljö ökar möjligheterna att klara andra delar 

såsom utbildning, arbete och fritid. 

Delmål: att tillsammans med andra förvaltningar 

verka för att skapa fungerande boendemiljöer 

avseende infrastruktur och utomhusmiljö. 

Aktiviteter: Park/gata har fortsatt anläggandet av 

det nya bostadsområdet på Fåraberget och under 

första tertialen 2021 har byggnationen av etapp 2B 

påbörjats. Etappen innehåller ca 40 småhustomter, 

flerbostadshus och en förskola.  

VA-avdelningen arbetar vidare med reinvesteringar 

av rörledningar för att bibehålla ”hundraårstakten”. 

Säkert vatten är en del av infrastrukturen som skapar 

en bra boendemiljö. 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Inga siffror för de kommunikativa kommunikativa indikatorerna presenteras i denna redovisning. 

Nämndens kommunikativa indikatorer 

Antal utförda kommunikationsaktiviteter med medborgarna. (st.) 

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

ATTRAKTIVARE FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, 

verka och leva på - en plats där medborgarna känner 

stolthet 

En god boendemiljö med tillgång till fina naturvärden 

och attraktiva miljöer ökar Falköpings kommuns 

attraktionskraft. Kommunen ska därför vara i 

framkant och i ständig rörelse och samtidigt förstärka 

det som är unikt för Falköping. Kommunen vinner på 

att samverka, skapa nätverk och mötesplatser för att 

åstadkomma detta. 

Delmål: att verka för att det finns bra och tillgängliga 

ytor för rekreation i kommunen. 

Aktiviteter: Den nya Platåbergsorganisationen har 

inneburit mycket inledande arbete för att skapa 

struktur och förutsättningar för att utveckla områdena 

efter överlämningen till Kultur och fritid som 

kommer att ta över drift och skötsel. 

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

För att stärka attraktiviteten ska kommunen arbeta för 

att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 

därmed göra det offentliga rummet till en nära, trygg 

och inspirerande miljö med mötesplatser. 

Delmål: att det ska finnas välskötta grönytor som kan 

fungera som naturliga mötesplatser. 

Aktiviteter: Under första tertialen har arbetet med att 

ta fram en ny grönstrukturplan för Falköping 

kommun startats. Processplan har tagits fram och en 

projektanställning har utannonserats till Park/Gata. 

Denna person ska inventera grönytorna under 

sommaren för att tydliggöra vilka värden som finns i 

våra grönytor.  

Delmål: att befintliga och tillkommande byggnader 

sköts med framförhållning för att säkerställa en bra 

livslängd och trevliga fungerande ytor över tid. 

Aktiviteter: Vid projekteringar av nya byggnader är 

förvaltare och driftschef med för att lämna synpunkter 

på materialval och olika lösningar för att fastigheten 

ska kunna skötas på ett bra sätt över tid och säkerställa 

bra lokaler till de olika verksamheterna.  

För det befintliga fastighetsbeståndet arbetar 

förvaltarna aktivt med rullande femårsplaner för det 

planerade underhållet med samma syfte. 

Klimatsmart kommun med goda och hållbara 

kommunikationer samt utbyggd infrastruktur 

Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas 

ytterligare genom fortsatta satsningar på utveckling 

av infrastruktur. 

Kommunen ska bidra till att minska klimatpåverkan 

och skapa ett hållbart energisystem som bygger på 

lokala och förnybara resurser och aktivt arbeta med 

hållbara livsstilar. Falköpings kommun ska vara en 

fossilfri kommun år 2030. 

Delmål: att trygga färdvägar för gångtrafikanter och 

cyklister ska främjas. 

Aktiviteter: Nya projekt för att bygga ut trygga 

cykelbanor har startats på Marknadsgatan och 

Fogdegatan.  

Delmål: att våra byggnader ska konverteras/byggas 

om till fossilfri uppvärmning 

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen ska succesivt ta 

fram kostnadsberäkningar för att konvertera de 

fastigheter som har inslag av fossil uppvärmning. För 

att utföra dessa åtgärder kommer 

fastighetsavdelningen att behöva yrka extra anslag. 

Delmål: att förvaltningens fordonsflotta/maskinpark 

ska konverteras till fossilfri drivning 

Aktiviteter: Arbetet med att ta fram en ny 

Trafikstrategi för kommunen har påbörjats och en 

processplan har tagits fram. Ett förfrågningsunderlag 

för en konsult har arbetats fram under första tertialen 

som ska stötta kommunens projektgrupp med att ta 

fram Trafikstrategin. Denna Trafikstrategi har bäring 

mot den kommande klimatstrategin för kommunen 

där konvertering av. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Inga siffror för de kommunikativa kommunikativa indikatorerna presenteras i denna redovisning. 

Nämndens kommunikativa indikatorer 

Har beslutade grönyteplaner följts? (ja/nej) 

Gång- och cykelvägar som byggts ut. (totalmeter) 

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

Andel av kommunens fastigheter (objektsnivå) som har fossilfri uppvärmning. (%) (Ny) 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT  

NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3 

 

 

 

 

Infrastruktur som möjliggör etableringar  

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge vid 

västra stambanan och en god infrastruktur som ska 

användas och utvecklas för att stärka Falköpings 

attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för 

logistikutveckling, nyetableringar och stärker 

befintligt näringsliv. En infrastruktur med hög 

ambitionsnivå påverkar utvecklingen av företagande.  

Delmål: att förvaltningen arbetar för att långsiktigt 

utveckla infrastrukturen i kommunen vad det gäller 

gator, gång – och cykelbanor, ledningsnät för vatten 

och avlopp samt Marjarp. 

Aktiviteter: På Marjarp har de fleråriga projekten 

med att bygga ut nya industrigator för etableringar 

kunnat avslutas under första tertialen 2021. Även 

terminalspår 3 och 4 har kunnat färdigställas varav ett 

av dem kommer att säljas direkt till privat aktör enligt 

tidigare upprättat avtal.  

VA-avdelningen har en fortsatt hög utbyggnadstakt 

för att bidra till en fungerande infrastruktur för såväl 

bostäder som företagsetableringar. 

Falköping – en drivande aktör 

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en 

kreativ och drivande kommun som skapar goda 

förutsättningar för nya företag, nya etableringar och 

befintliga företag. 

Förvaltningen har även en ambition att försöka bidra 

till en utveckling av näringar inom den gröna sektorn 

samt öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor. 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt främjar 

företagens möjlighet att delta i upphandlingar  

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen har gjort några 

mindre ramavtalsupphandlingar och där deltar 

företag från närområdet. 

Kostavdelningen genomför numera sina 

livsmedelsupphandlingar tillsammans med ett antal 

andra kommuner i Skaraborg via Skövde 

upphandlingsenhet. Senast valde vi att avbryta vår del 

när det gällde mejerivaror då det hela inte riktigt gick 

som vi ville. Allt i ett försök att få till avtal med lokala 

företag. 

Inför upphandling av maskiner/fordon finns dialog 

med de lokala företagen runt våra behov och hur 

marknaden kan matcha våra behov. Vi diskuterar 

bland annat hur marknaden har utvecklats sedan våra 

senaste inköp, för att få input till hur vi kan utveckla 

vår fordonspark. 

  

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

UTVECKLANDE OCH FÖRNYANDE MED EN 

TILLITSBASERAD STYRNING 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4 

 

 

En lärande och utvecklande verksamhet  

En lärande och utvecklande verksamhet bygger på 

flera delar. 

En stor bit i detta är att kunna rekrytera kvalificerad 

personal till olika arbetsuppgifter samt att kunna 

behålla befintlig kompetent personal. 

Delmål: att samarbete med kommuninterna och 

externa utbildare ska finnas för att på så sätt 

säkerställa att personer utbildas med de spets- och 

breddkompetenser som behövs nu och framöver inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Aktiviteter: Förvaltningen försöker bereda plats för 

olika typer av praktikanter. 

Förvaltningen försöker även hitta möjliga 

feriepraktikantplatser som kan fungera i dessa 

coronatider. 

Delmål: att säkerställa att relevant 

kompetensutveckling för all personal erbjuds 

kontinuerligt. 

Aktiviteter: På lite längre sikt ska de flesta 

fastighetsskötartjänster uppgraderas till 

fastighetstekniker. Detta ska ske dels genom 

nyrekrytering vid nyanställning dels genom 

vidareutbildning av den befintliga personalen. 

Digital utbildning har påbörjats i yrkessvenska för 

lokalvårdare. Utbildningen kommer att genomföras 

under stora delar av 2021. 

Park/Gata kontinuerligt utbildningar för att 

säkerställa god arbetsmiljö och trygga säkerheten för 

personalen. Avdelningen har nyligen hjälpt personal 

med att komplettera sitt körkort med C-behörighet. 

Personal som kör lastbil i tjänsten erbjuds nu YKB-

utbildning (YrkesKompetensBevis som numera är ett 

lagkrav). 

Delmål: att förvaltningen jobbar aktivt med 

tillitsbaserat ledarskap och arbetar för en god 

arbetsmiljö som leder till att personalen trivs och vill 

bli kvar inom förvaltningen. 

Förvaltningen arbetar för att skapa tydliga 

ansvarsområden och många kontaktytor för dialog 

mellan yrkesgrupper för att skapa bra arbetsflöden. 

Eventuella problem hanteras när de dyker upp. Detta 

skapar en trygg arbetssituation. 

Park/Gata väljer aktiv att genomföra vissa projekt helt 

i egen regi för att säkerställa kompetens och skapa lite 

nya utmaningar för personalen. Detta gör även att vi 

utvecklas som beställare av externa tjänster. Ett 

exempel på detta är etapp 2B på Fåraberget som vi 

gör själva. 

En annan del, av att vara en lärande och utvecklande 

verksamhet, är att förvaltningen ska ha ett långsiktigt 

perspektiv på sina verksamheter i syfte att skapa ett 

miljömässigt hållbart samhälle som tar miljö- och 

klimatansvar för att göra så litet klimatavtryck som 

möjligt. 

Delmål: att optimera de system och processer vi har i 

våra verksamheter på ett så bra sätt som möjligt för 

att bli så ändamålsenliga som möjligt. 

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen arbetar aktivt 

genom sina regelbundna ”lokalgruppsmöten” med 

barn- och utbildningsförvaltningen, 

socialförvaltningen samt kultur- och 

fritidsförvaltningen för att effektivisera användandet 

av kommunens lokaler, både ägda och inhyrda. 

Avstämningar sker av hur lokalbehoven förändras 

och kan samordnas både på kort och lång sikt. 

Städavdelningen utför kvalitativ städning och 

periodiskt rengöring vilket är viktig för att inte få 

försämrade arbetsmiljöer och ökat slitage av 

kommunens fastigheter. Att fastigheter/lokaler städas 

och underhålls på rätt sätt med utbildade lokalvårdare 

för att skapa långsiktig hållbarhet är viktigt.  

VA-avdelningen renoverar ledningsnätet genom 

relining för att minska belastningen på 

avloppsreningsverken. 

Kommunens LORA-system har börjat användas av 

VA-avdelningen till bevakning av flöde och tryck på 

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

nätet. 

Biogasen har tagit den nya rötkammaren i drift efter 

årsskiftet. Noterbart är att nya anläggningar har 

tillkommit vilket lett till att konkurrensen om rötbart 

material ökat vilket i sin tur inneburit minskad 

tillgång till matavfall. Efterfrågan på biogas har ökat 

då fler aktörer agerar på marknaden framför allt när 

det gäller förvätskad gas för tunga fordon. 

Delmål: att genom att göra bra inköp och 

upphandlingar, minska vårt klimatavtryck och 

därmed öka vårt miljöansvar. 

Aktiviteter: Förvaltningen kommer att se över de 

kommande maskininköpen för att de ska följa 

kommunens klimatstrategi. Detta innebär bland annat 

att vi gör inköp som matchar våra behov och inte har 

en massa överkapacitet som aldrig kommer att 

utnyttjas. 

Städavdelningens upphandling av städkemikalier- 

och städutrustning samordnas via Skövde 

upphandlingsenhet. I denna upphandling ingår fler 

kommuner i Skaraborg. Arbetet med granskning av 

kemiska hälsorisker leder till förbättring både i 

arbetsmiljön för lokalvårdare men också genom 

minskad miljöpåverkan.   

Kostavdelningen arbetar för att minska mängden 

CO2e av inköpta livsmedel i enlighet med det 

klimatlöfte som är avgett för 2021. Sannolikt kommer 

målet att nås med marginal. 

Systemeffekter i verksamheterna 

För att kunna dra fördel av hela kommunens 

kompetenser behövs fortsatt utveckling av samarbetet 

med andra avdelningar, förvaltningar och externa 

organisationer. Detta kan t.ex. ske genom mera 

processbaserade arbetssätt.  

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt i 

verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärldens 

förändringar på ett lämpligt sätt och medborgarnas 

behov. 

En stor utvecklingspotential finns i digitaliseringen 

av samhället som vi bör vara en del av.  

Delmål: att tänka mer processbaserat runt våra 

kärnverksamheter och identifiera 

utvecklingsområden utifrån såväl medborgarnas 

behov och förväntningar, som lagställda krav. 

Aktiviteter: Vid projektering av nya byggnader: 

Projektledare, förvaltare och driftsavdelningen pratar 

om utformningar som skapar smidighet och bra 

arbetsflöden. Verksamheterna beskriver sina behov 

och alla dessa synpunkter jämkas ihop till en lösning 

som blir så optimal som möjligt för alla parter. 

För befintliga byggnader: Förvaltare pratar med 

verksamheten om verksamhetens behov och sina 

underhållsplaner för att minska risken för 

felprioriteringar. Detta sker främst via 

lokalgrupperna. 

Delmål: att med hjälp av omvärldsanalys se var och 

hur vi kan digitalisera våra tjänster och varor så att 

verksamheterna blir effektivare och mer 

kvalitetssäkrade. 

Fastighetsavdelningen arbetar med att succesivt byta 

ut våra gamla låssystem till låssystem med 

elektroniska programmerbara nycklar.  

Våra fastigheter utrustas allt eftersom med modern 

styr och reglerteknik, för att bli mer energieffektiva. 

Detta kräver i sin förlängning mer utbildade 

fastighetsskötare. 

Städavdelningen följer utvecklingen av maskiner 

med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. 

Samverkan med verksamheter kommer behövas samt 

en översyn av vilka av kommunens lokaler som har 

sådan utformning att det är möjligt med en 

installation.  

Park/Gata har tagit fram en digital asfaltsbeställning 

gentemot vår ramavtalsleverantör, som även synkar 

mot andra digitala system, vilket minskar risken för 

felbeställningar. Systemet bidrar till en snabbare 

handläggning.  

Verksamheterna är till för kommuninvånarna 

Förvaltningen ska ses som möjliggörare och möta 

utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. 

Förvaltningens alla verksamheter och varje 

medarbetare bidrar till en god kvalitet genom att alla 

behandlas lika och rättvist och att relationerna 

kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott 

bemötande  

Utifrån detta ska förvaltningen skapa goda 

förutsättningar för att utveckla och tillhandahålla 

service och tjänster med hög kvalitet och bra 

bemötande, som utgår från helheten och förenklar 

vardagen för medborgarna 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt tar reda på vad 

förvaltningens kunder önskar av, och hur nöjda de är 

med, förvaltningen. 

Synpunktshanteringen, DF-respons, är en del i denna 

process. Löpande utvärderingar av dessa synpunkter 

sker och upplevs som ett stöd i planeringen av arbetet 

inom Park/Gata, som får den klart största andelen av 

de synpunkter som inkommer via DF-respons. I 

medborgarenkäten får framför allt Park/Gata stort 

input i dessa frågor. 

Kostavdelningen har under tidig vår genomfört 

digitala uppföljningar av vad eleverna tycker om 

skolmaten, i samarbete med unga 

kommunutvecklare. Resultatet ger vid handen att 

58,3% av grundskoleeleverna och 35,6% av 

gymnasieleverna är nöjda eller mycket nöjda med 

skolmaten i sin helhet. Ny uppföljning görs i början 
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av höstterminen och resultatet i sin helhet redovisas i 

verksamhetsredovisningen för 2021. 

Avdelningen har stort fokus på matsvinnet där stort 

engagemang krävs för att kunna nå målet för 

klimatlöftet som avgetts för 2021. 

 

 

 

Inga siffror för de kommunikativa kommunikativa indikatorerna presenteras i denna redovisning. 

Nämndens kommunikativa indikatorer 

Kökens kökssvinn ska minska (%)  (Ny indikator from 2020) 

Kökens tillagningssvinn ska minska. (%) 

Tallrikssvinnet i kökens matsalar ska minska. (%) 

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

Andelen brukare i särskilt1 boende som är nöjda med maten ska öka.(%) 

Andelen brukare i ordinärt2 boende som är nöjda med maten ska öka. (%) (Ny) 

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

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

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

     varav inom koncernen (m² BRA) 

     varav moduler  (m² BRA)  

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

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

Svinnet dricksvatten ska minska. (Andel svinn, %)  

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

Mängden behandlat rötbart organiskt material ökar. (Ton) (Ny formulering) 

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

 

  

                                                           
1 Särskilt boende är ett biståndsbedömt boende, tex ett boende på ett servicehus. 
2 Ordinärt boende är inte ett biståndsbedömt boende, däremot kan man ha biståndsbedömda insatser, tex 

hemtjänst. 
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Jämförelser och nyckeltal 

 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING JÄMFÖRT 

MED PLAN 

Städavdelningen städar cirka 7 100 färre 

kvadratmeter med anledning av ”ett pilotprojekt” 

som görs under 2021 där Kultur- och 

fritidsförvaltningens tar över städansvaret av 

idrottshallar. Städkostnaden för dessa lokaler 

hamnar på Kultur- och fritidsnämnden för 2021 och 

ingår således inte i städavdelningens 

interndebiteringar. Detta leder till att den 

ekonomiska överblicken av vad städningen kostar 

kommunen totalt blir svår särskilja från annan 

verksamhet i framtiden.  

 

NYCKELTAL 

Kostavdelningen har under 2021 serverat cirka 

50 000 färre portioner jämfört med året innan. Det är 

främst antalet portioner för Barn- och 

utbildningsförvaltningen som har minskat till följd 

av Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kostavdelningen antal portioner 2020 2021

Barn-och utbildningsförvaltningen

Januari  160 594      117 996     

Februari  151 006      126 951     

Mars  163 732      159 813     

April  123 285      146 055     

Socialförvaltningen

Januari  52 958      52 819     

Februari  49 720      47 073     

Mars  52 660      52 000     

April  50 802      49 710     

Externa portioner

Januari  1 994      1 729     

Februari  1 772      2 009     

Mars  1 736      2 433     

April  1 007      1 710     

Totalt antal portioner  811 266       760  298      
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Personalredovisning 

 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 

PERSONALPLANERING 

Kostavdelningen planerar inga personalförändringar 

under 2021 med undantag från köket i Åsle där en 

förändring av driften från kommunal skola till 

friskola kommer att ske. Kocken är anställd i 

kommunen och om inte erbjudande från friskolan 

om arbete kommer och hen väljer detta, behåller hen 

sin tjänst hos kommunen men med en annan 

arbetsplats. 

Städavdelningen förändras i takt med ny-, till- och 

ombyggnationer vilket följer den fleråriga 

investeringsplanen. Verksamheternas flyttningar till 

och från ersättningslokaler är en utmaning för 

avdelningen. Dimensionering och rekrytering av 

personal måste anpassas. Personal erbjuds utökad 

arbetstid upp till heltid och i övrigt återbesätts 

tjänster vid behov. När det gäller Åsle skola 

avvaktas beslut om den fortsatta driften. Samma 

gäller Campingen/Vandrarhemmet där 

städavdelningen för tredje året fortsätter städa. 

Framförhållning i beslut som tas är viktigt för en god 

personalplanering. Lokalvårdare på aktuella 

arbetsplatser är anställda i kommunen.  

  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Kostavdelningen behöver upprätthålla den 

kompetens och den bemanning som är planerad för 

året och ämnar därför ersätta pensionsavgångar och 

uppsägningar som sker under 2021. Det finns ingen 

oro kring att kompetens inte skulle finnas att tillgå i 

omgivningen. 

Målsättning är att samtliga lokalvårdare har 

grundläggande lokalvårdsutbildning med möjlighet 

till PRYL-certifiering. Ytterligare en till två dagars 

fortbildning sker per år. Yrkeskompetens är viktig 

för en attraktiv arbetsgivare. 

  

Personal 
Utfall 

2019  

Utfall 

2020  

Budget 

2021 

Utfall

 30  april 

Personalsammansättning

Tillsvidare anställda 328,0 331,0 331,0

Visstidsanställda 17,0 14,0 23,0

Timanställda 56,0 48,0

Årsarbetare per avdelning

Antal årsarbetare * 309 ,7 315 ,6 310 ,5

Fastighet 38,1 41,0 42,2

Kost 108,4 105,9 108,1

Park/gata 47,8 56,4 53,3

Städ 79,4 77,0 71,6

Övrigt** 13,8 13,8 13,3

VA-avd / Biogas 22,2 21,5 22,2
*Antalet kommunalt anställda årsarbetare (tillsvidare anställda, visstidsanställda och timanställda). Räknar 

om timavlönades arbetade timmar till en sysselsättningsgrad genom att dela arbetade timmar med 

schablonen 165 timmar.

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

Förvaltningschefen ingår inte här utan tillhör kommunledningsförvaltningen. Lönekostnaden går dock mot 

respektive avdelning för cheferna.
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Förväntad utveckling  

Kostavdelningen behöver lägga stort fokus på 

matsvinn. Kommunen har avgett klimatlöften inför 

2021, kopplat till Agenda 2030 och ”Västra 

Götaland ställer om” där minskningen av matsvinn 

utgör den största utmaningen.  

Det andra löftet kopplat till klimatlöftena handlar om 

mängden CO2e per kg inköpta livsmedel, 

Avdelningen nådde målet redan förra året men 

fortsätter att minska sin påverkan av klimatet genom 

klimatsmarta inköp av den offentliga maten. 

 

Städavdelningen följer med stort intresse branschens 

utveckling som är på frammarsch gällandes 

maskiner med robotiserad teknik för offentlig 

miljö/lokaler. I framtid leder detta till 

effektiviseringar av metoder och moment. 

Satsningar på kompetens- och teknikutveckling 

kommer att ske inom de närmaste åren. Inköp av 

effektiva maskiner och redskap görs fortlöpande.  

Med medel från Omställningsfonden har digital 

utbildning påbörjats i Yrkessvenska för 

lokalvårdare. Utbildningen genomförs under stora 

delar av 2021. 
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 

RESULTATRÄKNING 

Nämndens resultat den 30 april är -66 843 tkr vilket 

är 34,8 % av budgeten. Prognosen för 2021 visar på 

ett överskott med 1 645 tkr. 

Nämndens utfall påverkas fortfarande i och med 

pandemin Covid-19 då verksamheterna vi servar 

delvis haft distansundervisning samt att vissa 

verksamheter varit stängda.  

Intäkterna prognosticeras ligga något lägre än 

budgeterat. Den största förklaringen är minskade 

externa intäkter på kostavdelningen där beställningar 

minskat p.g.a. Covid-19 och inställda evenemang. 

Samtidigt överstiger bidragen budget då ersättning 

för sjuklönekostnaden utgår för januari – juni.  

De interna intäkterna ökar jämfört med föregående 

år samtidigt som även de interna kostnaderna ökar, 

detta beror på att vi numera bruttodebiterar 

internhyrorna från 2021.  

Personalkostnaderna prognosticeras ligga lite  lägre 

än budgeterat. Detta kan förklaras delvis av att vissa 

verksamheter tillfälligt har stängts igen p.g.a. Covid 

-19. Personal har kunnat omdirigerats och täcka upp 

vid frånvaro och vikariekostnaden har därför 

minskat.  

 

 

Verksamhetskostnader ökar p.g.a. ökade skötselytor 

för park/gata samt ökade lokalytor för  

fastighetsavdelningen.   

Kapitalkostnader ligger på ungefär samma nivå som 

föregående år även om en sänkning av internräntan 

med 0,75 % gjorts till 2021. Samtidigt har 

kapitalkostnader kommit till då nya investeringar har 

aktiverats och tagits i bruk.

Resultaträkning (tkr)  
Utfall 

2020-04  

Utfall 

2021-04  

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm  2 080      1 761      6 654      5 310     -1 344     

Statsbidrag  -      1 265      3 283      4 062      779     

Övriga intäkter  6 074      6 007      16 361      17 138      777     

Interna intäkter  103 595      115 070      352 850      351 796     -1 054     

Summa intäkter  111 749       124  103       379  148       378  306      -842      

Kostnader

Personalkostnader -50 422 -52 719     -164 388 -161 290      3 098     

Verksamhetskostnader -60 679 -68 404     -194 306 -194 197      109     

Kapitalkostnader -39 795 -38 840     -115 919 -116 793     -874     

Interna kostnader -21 831 -30 983     -96 580 -96 426      154     

Summa kostnader -172  727      -190  946      -571 193      -568  706       2  487      

Resultaträkning skattef inansierat -60  978      -66  843      -192  045      -190  400       1 645      
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Resultat per verksamhetsområde 

SKATTEFINANSIERAT 

 

 

PARK/GATA 

Inför 2021 har Park/gatas budget justerats för bl.a. 

utökade skötselytor och indexökning för externa 

kostnader. Trots en utökad budgetram har Park/gata 

en, relativt ökade omkostnader, något lägre driftsram 

2021. 

Park/Gatas prognos för helåret 2021 är - 0,2 mnkr. 

Orsaken till den negativa prognosen är framförallt 

omfattande kostnader för järnvägsverksamheten på 

Marjarp under första delen av året. I stort sett följer 

ändå utfallet den planerade budgeten.   

Trots en lång vinter med många insatser för 

vinterväghållning har kostnaderna kunnat hållas 

inom budget då de mest kostnadsdrivande 

aktiviteterna ändå kunnat undvikas. Inför 

vårsopningen, som är en del av vinterväghållningen, 

har som en del i besparingsåtgärderna samtliga 

tätorter sopats i egen regi utan externa aktörer.   

Efter 1 april 2021 omorganiseras driften av 

friluftsområdet Mösseberg till Kultur och Fritid 

vilket innebär att både personal och budget flyttas 

dit.  

KOST 

Kostavdelningen prognosticerar ett överskott på 3,0 

mnkr.  

De åtgärder som kostavdelningen vidtagit för att 

möta de besparingar avdelningen fått inför 2021 ser 

ut att ge effekt. Livsmedelsavtalen ger idag bra 

priser i förhållande till omgivande kommuner med 

andra avtal. 

Under årets fyra första månader har avdelningen 

serverat 50 000 portioner färre än under samma 

period förra året vilket också bidrar till möjligheten 

att hålla budget.  

FASTIGHET 

Fastighetsavdelningens prognos för 2021 är ett 

underskott på - 4,3 mnkr. 

Rivningskostnaden för Stenstorpsskolan beräknas 

till drygt 6 mnkr och är inte budgeterad.  

Hyresrabatter för externa hyresgäster, på grund av 

Covid 19 kommer också att påverka utfallet.  

För övriga kostnader såsom mediakostnader, 

underhåll samt driftkostnader är prognosen att 

budgeten kan hållas. 

STÄD 

Städavdelningen visar en prognos inom given 

budgetram.  

Verksamheternas hittills kända behov av städning är 

det som motsvarar städavdelningens uppdrag.  

Städavdelningen utför städning enligt de 

lokalvårdsbeskrivningar som gäller.  

Pandemin fortsätter påverka avdelningen. 

Gymnasieskolan har inledningsvis fortsatt haft 

studier på distans, dagverksamheter har varit 

stängda, idrottsanläggningar har i stort varit stängda 

samt att vissa kontorsarbetsplatser i stor utsträckning 

Verksamhetsredovisning (mnkr) 
Utfall 

2020-04  

Utfall 

2021-04  

Budget

 2021 

Prognos

2021-12  

Avvik-

else 

Park/Gata -20,9 -25,0 -65,5 -65,7 -0,2

Kost -30,5 -30,3 -96,8 -93,8 3,0

Fastighet -7,1 -9,2 -17,9 -22,2 -4,3

Städ -0,6 -0,3 -1,4 -1,4 0,0

Övrigt -1,9 -2,1 -10,4 -7,3 3,1

Nämndens resultat skattef inanseriat -61,0 -66 ,8 -192 ,0 -190 ,4 1,6

VA-kollektivet -2,4 -0,4 0,0 0,0 0,0

Biogas 0,6 -1,8 0,0 -4,7 -4,7

Nämndens resultat taxef inansierat -1,7 -2 ,2 0 ,0 -4 ,7 -4 ,7
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haft distansarbete. Det har inneburit att 

personalstyrkan anpassats bland annat genom att 

göra omflyttningar för att hushålla med de 

ekonomiska resurserna  under de perioder när vissa 

verksamheter har stängt ner helt eller delvis. 

Sjukfrånvaron har ökat under årets inledande 

månader. Avdelningen har kompenserats för 

sjuklönekostnader. 

ÖVRIGT 

Ett överskott på 3,1 mnkr prognostiseras. Budget för 

ökade lönekostnader för städavdelningen har lagts 

här och genererar ett överskott på 1,6 mnkr. 

Sänkningen av internräntan genererar lägre 

hyreskostnader för kostavdelningen med 0,8 mnkr 

och har också placerats här och innebär ett överskott.  

Minskade kostnader p.g.a. Covid -19 ihop med att 

nämnden inte haft några oförutsedda kostnader har 

också bidragit till överskottet.  

Avfall / Sluttäckning deponier  

Sluttäckning av deponier genom att täta och 

sluttäcka de gamla deponiområdena pågår på tre 

platser, Falevi, Stenstorp och Floby. Under första 

tertialet 2021 har mindre jobb med lakvatten samt 

dränering och färdigställande av slänter har utförts.  

1,8 mnkr har använts hittills under 2021 och 

ytterligare 3 mnkr prognosticeras under resterande 

året. 
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TAXEFINANSIERAT 

VATTEN OCH AVLOPP 

 

VA-avdelningen prognosticerar med ett nollresultat. 

Intäkterna ökar jämfört med föregående år då 

brukningstaxan höjts med 4,5 %.  

Personalrekryteringar har genomförts för att ersätta 

kommande pensionsavgångar, detta gör att 

personalkostnaderna ökar jämfört med tidigare år.  

Verksamhetskostnaderna ligger på samma nivå som 

i fjol men befaras överskrida budget något.  

En ökad renoveringstakt av ledningsnät och VA-

anläggningar innebär ökade kapitalkostnader, detta 

möts dock av en sänkt internränta från 2% till 1,25 

% vilket påverkar utfallet så att kapitalkostnaderna 

inte ökar jämfört med tidigare år. 

Arbetet med att se över taxan har pågår för att få en 

taxeökningstakt som följer reinvesteringsbehovet.

Resultaträkning (tkr)  
Utfall 

2020-04  

Utfall 

2021-04  

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm  17 891      19 624      58 451      58 876      425     

Statsbidrag  -      21      -      20      20     

Övriga intäkter  -      -      80      80      -     

Interna intäkter  1 656      1 718      5 643      6 005      362     

Summa intäkter  19  547       21 362       64  174       64  981      807      

Kostnader

Personalkostnader -4 402 -4 885     -14 000 -13 921      79     

Verksamhetskostnader -9 082 -8 919     -24 985 -26 009     -1 024     

Kapitalkostnader -7 186 -6 819     -21 500 -21 500      -     

Interna kostnader -1 227 -1 185     -3 689 -3 551      138     

Summa kostnader -21 898      -21 808      -64  174      -64  981     -807      

Resultaträkning VA -2  351     -446       -       -       -      
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BIOGAS

 

 

BIOGAS 

Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 

har varit god under första tertialet dock med lägre 

behandlingsavgifter vilket minskar intäkterna mot 

föregående år.  

Den nya rötkammaren har tagits i drift under början 

av året vilket gör att kapitalkostnaderna ökar.  

 

 

 

Tillgången till rötbart matavfall för resten av året är 

begränsad och behandlingspriserna på historiskt 

låga nivåer. Sammantaget befaras ett stort 

underskott under året då inte mer material med 

bättre behandlingspriser kan avtalas. 

 

 

 

 

  

Resultaträkning (tkr)  
Utfall 

2020-04  

Utfall 

2021-04  

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm  2 284      599      2 665      1 684     -981     

Statsbidrag  466      -      1 530      960     -570     

Övriga intäkter  241      338      3 865      647     -3 218     

Interna intäkter  -      -      405      405      -     

Summa intäkter  2  990       937       8  465       3  696      -4  769      

Kostnader

Personalkostnader -292 -374     -860 -959     -99     

Verksamhetskostnader -1 382 -1 522     -3 595 -3 551      44     

Kapitalkostnader -384 -511     -2 605 -2 605      -     

Interna kostnader -304 -291     -1 405 -1 281      124     

Summa kostnader -2  363      -2  697      -8  465      -8  396       69      

Resultaträkning Biogas  628      -1 759       -      -4  700      -4  700      
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Investeringsredovisning 

SKATTEFINANSIERAT - INVESTERINGAR 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

När denna rapport skrivs har ännu inte beslut om 

ombudgetering av föregående års investeringsmedel 

tagits. 

Park/gata 

Reinvesteringar och löpande investeringar för 

park/gata följer den fastställda utvecklingen och ser 

ut att rymmas inom budget för 2021. Många av 

investeringsobjekten som utförs i egen regi har varit 

inaktiva under stora delar första tertialen av året. 

Detta då vintern varit lång och det ofta är ineffektivt 

att genomföra anläggningsarbeten på vintern.  

 

 

Fastighet  

I investeringsbudgeten ingår reinvesteringar för 

18,9 mnkr. Reinvesteringar är större 

underhållsåtgärder på våra fastigheter. Exempel på 

åtgärder som utförs under 2021 är renovering av 

bastu och duschrum på Odenbadet, hissbyten, 

reparation yttertak, renovering papptak, byte 

ventilationsaggregat, fasadrenoveringar på flera 

fastigheter.  

(mnkr) 
Utfall

2021-04  

Budget

2021 

Avvik-

else 

Prognos

2021-12  

Re-/löpande investeringar -5 ,9 -46 ,7 0 ,0 -46 ,7

Maskiner och inventarier -0,3 -6,1 0,0 -6,1

Park/Gata 0,0 -4,6 0,0 -4,6

Fastighet -0,2 -1,0 0,0 -1,0

Städ 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Kost 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Övrigt 0,0 -0,3 0,0 -0,3

Park/Gata -0,7 -17,0 0,0 -17,0

Offentlig belysning -0,4 -2,5 0,0 -2,5

Reinvestering broar 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Trafiksäkerhetsåtgärder -0,2 -3,6 0,0 -3,6

Asfaltsunderhåll 0,0 -7,2 0,0 -7,2

Reinvesteringar Marjarp 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Reinvestering parker 0,0 -1,5 0,0 -1,5

Reinvestering gatukropp -0,1 -1,2 0,0 -1,2

Fastighet -4,9 -23,6 0,0 -23,6

Passage, larm -0,6 -2,0 0,0 -2,0

Skolgårdar/Belysning skolgårdar 0,0 -0,6 0,0 -0,6

Reinvsteringar -3,8 -18,9 0,0 -18,9

Lokalförändringar utanför ram -0,5 -2,1 0,0 -2,1

Fleråriga investeringar (se spec sid xx) -35 ,8 -262 ,9 77 ,7 -185 ,2

Summa nämnden skattef inansierat -41,7 -309 ,6 77 ,7 -231,9
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Exempel på löpande investeringar är komplettering 

av utebelysning vid skolor och förskolor, 

upprustning av utemiljön vid skolor. 

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga 

förvaltningar, exempel på lokalförändringar är 

åtgärder som ”hyresgästen” vill ha utfört som inte 

är ett underhåll.

 

 

FLERÅRIGA PROJEKTINVESTERINGAR  - 

SKATTEFINANSIERAT

 

  

Fleråriga projekt (mnkr) 
Utfall 

2021-04  

Projekt-

kalkyl 

Ack 

utfall 

alla år 

Prognos 

projekt 

Avvikelse 

projekt 

Fastighet skolor -7,9 -474,7 -146,1 -473,2 1,5

Platåskolan - Fastighet -5,3 -338,0 -48,1 -338,0 0,0

Vindängen -2,4 -100,0 -97,1 -98,5 1,5

Mössebergsskolan ventilation 0,0 -4,7 -0,1 -4,7 0,0

Odensbergsskolan - förskola/kök -0,2 -32,0 -0,8 -32,0 0,0

Markanläggning moduler Odensberg 0,0 0,0 0,0 0,0

Fastighet vård och omsorg -26,6 -137,0 -62,3 -134,0 3,0

Frökindsgården, ombyggnad -0,6 -23,1 -1,0 -23,1 0,0

Nytt korttidsboende -0,1 -28,7 -0,4 -28,7 0,0

Fridhem 0,0 -4,2 -4,1 -4,2 0,0

Ranliden, ombyggnad till kontor -25,8 -81,0 -56,8 -78,0 3,0

Fastighet Övrigt -0,8 -13,6 -2,1 -13,6 0,0

Ventilation Stadshuset -0,1 -5,0 -0,3 -5,0 0,0

Stenstorps vårdcentral -0,1 -4,0 -0,3 -4,0 0,0

Reservkraft Floby 0,0 -1,0 -0,9 -1,0 0,0

Ishallen 0,0 -1,0 0,0 -1,0 0,0

Falköpings energisparprojekt (FEP) -0,5 -1,3 -0,5 -1,3 0,0

Näridrottsplatser (sista året) 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -0,1 -1,3 -0,1 -1,3 0,0

ParkGata -0,5 -64,2 -10,1 -64,2 0,0

Platåskolan - Gata 0,0 -23,0 0,0 -23,0 0,0

Plantisparken -0,5 -11,7 -7,0 -11,7 0,0

El-ljusspår (Vartofta kvar) 0,0 -4,5 -2,4 -4,5 0,0

Utveckling stadskärna 0,0 -25,0 -0,7 -25,0 0,0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -35 ,8 -689 ,5 -220 ,6 -685 ,0 4 ,5
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Projekten Vindängens skola, Fridhem, reservkraft 

Floby färdigställdes ifjol. Det återstod endast 

ströfakturor och redovisas därför inte med text.  

Övriga mindre projekt kommenteras inte speciellt i 

nedanstående text. 

Platåskolan –  fastighet  

Upphandling av entreprenör 

(Partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 

utförts. Detaljplan och bygglov är överklagats. 

Byggnationen beräknas påbörjas våren 2021 och 

beräknas färdigställas sommaren 2023. 

Mössebergsskolans ventilation  

Ombyggnad ventilation, hus 1, kommer att utföras 

under 2021. 

Odensbergsskolan  

Förhyrning av modulskola, skolan beräknas vara 

klar under 2021. 

Projektering av om- och tillbyggnad av 

förskolebyggnad och kök utförs under året, 

byggnationen beräknas utföras under 2022. 

Frökindsgården 

Ombyggnad. Projektdirektiv, förstudie, projektering 

har utförts. Byggnationen beräknas på börjas hösten 

2021 och vara färdigställd hösten 2022. 

Nytt korttidsboende  

Projektdirektiv och förstudie har utförts, därefter 

planeras att fortsätta med projektering. Detaljplanen 

beräknas vara klar hösten 2021. Byggnationen 

beräknas påbörjas under 2021 och vara färdigställd 

under 2022. 

Ombyggnad Ranliden  

Upphandling av entreprenör 

(Partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 

utförts. Byggnationen påbörjades våren 2020 och 

beräknas att färdigställas hösten 2021. 

Ekehagen Järnåldersgården 

Reparation av Järnåldersgården utförs under 2021. 

Stenstorps Vårdcentral  

Ombyggnad av vårdcentral på uppdrag av 

hyresgästen Närhälsan. Ombyggnaden kommer att 

utföras under 2021. 

FEP –  Falköpings energisparprojekt  

Floby bad och Stenstorps bad, färdigställande av 

värmepumpinstallation kompletterad med 

solcellsanläggning.  

Under 2021 kommer att utföras förstudier 

på: 

 Stadshusets ombyggnad. 

 Centralskolan, ombyggnad till F-6 –skola.  

 Kyrkerörsskolan, ombyggnad till F-6 – skola. 

 Dotorpsskolan, ombyggnad till F-6 – skola. 

 Lokaler för fastighetsskötare i Stenstorp. 

 Renovering Ishallen. 

Projektdirektiv kommer att utföras på:  

Idrottsplatsyta för Platåskolan, Åttagårdsskolan, 

Vartoftaskolan och Elvagården inklusive kök, 

Gudhemsskolan inklusive kök, gruppboende LSS, 

sprinkler i boenden, Odenbadet, biblioteksfilial 

Floby. 

Platåskolan –  gata 

Gatuprojektet kopplat till Platåskolan är en del av 

det stora projektet för Platåskolan och kan först 

påbörjas när detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Planen just nu är att arbetena ska kunna påbörjas  

våren 2021 men kan komma att skjutas framåt pga. 

av överklagande av detaljplan. 

Elljusspår Vartofta  

Av de tre elljusspår som skulle iordningställas 

kvarstår spåret i Vartofta samt en del arbeten runt 

start och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att 

färdigställa spåret i Vartofta påbörjas förrän 

marktillgång kan säkras från fastighetsägarna. 

Arbetet med detta leds av kultur- och 

fritidsförvaltningen. Projektet förväntas hålla sig 

inom avsatt budget. 
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Plantisparken upprustning  

Plantisprojektet har bland annat under vintern 

genomfört effektbelysning av Amfiteatern. Under 

våren har styrgruppen beslutat att projektet ska 

avslutas efter de sista åtgärderna som sker under 

2021 gällande belysning och viss möblering i 

parken. Det finns 2,7 mkr i kvarvarande budget för 

2021 vilket förväntas tillräckligt för kvarstående 

arbeten. 

Utredning - Utveckling stadskärna /Stora 

torget  

Projektet för Stora Torget har fortsatt genom att 

arkitekttävlingen har annonserats under första delen 

2021. Utvärderingen av arkitekttävlingen kommer 

att vara klar i maj 2021 och därefter ska 

omfattningen och etappindelning av projektet 

beslutas för verkställandet.  

Exploatering B5 Vilhelmsro  

Kvarstående i detta projekt är iordningställning av 

ytor efter att fastighetsägare har etablerat sig i 

området. Detta arbete har påbörjats och kommer 

fortsätta under våren 2021 men kostnaderna läggs 

under mark och exploateringsavdelningen.  
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TAXEFINANSIERAT - INVESTERINGAR 

  

RE/LÖPANDE INVESTERING 

VA-kollektivet  taxefinansierat  

Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät 

och reliningar fortgår enligt flerårsplan.  

Under hela 2021 har arbetet med renoveringar av 

ledningar i Kättilstorp fortsatt för att under året 

kunna slutföras. Nybyggnad av pumpstation på 

överföringsledningen via Vartofta har påbörjats för  

 

 

att kunna pumpa spillvattnet från Kättilstorp till 

Falköping och lägga ner det gamla reningsverket.  

 

 

VA (mnkr) 
Utfall

2021-04  

Budget

2021 

Avvik-

else 

Prognos

2021-12  

Re-/löpande investeringar -8 ,2 -24 ,6 0 ,0 -24 ,6

Anslutningar 0,3 3,9 0,0 3,9

Anslutningsavgifter 0,5 5,4 0,0 5,4

Nyanslutningar (serviser) -0,2 -1,5 0,0 -1,5

Åtgärder på ledningsnätet -7,1 -20,5 -0,1 -20,6

Reliningar -2,3 -5,0 0,0 -5,0

Reinvesteringar på ledningsnät -4,8 -11,4 -0,1 -11,5

Kinnarp inkommande vattenledning 0,0 -1,0 0,0 -1,0

Stora torget 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Hollendergatan Platåskolan 0,0 -2,6 0,0 -2,6

Åtgärder på anläggningar -0,9 -6,5 -0,1 -6,6

Reinvestering el/styr -0,3 -1,0 0,0 -1,0

Stenstorp VC pumpstation-brädd 0,0 -0,5 -0,5 -1,0

Hulesjön - åtgärder -0,2 -4,2 0,5 -3,7

Hulesjön - byte ledningar -0,4 -0,7 -0,1 -0,8

Paxtankar 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Övriga inventarier -0,5 -1,5 0,2 -1,3

Vattenmätare -0,5 -1,0 0,2 -0,8

Övriga inventarier 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Fleråriga investeringar VA, se spec sid xx -1,6 -14 ,5 -0 ,5 -15 ,0

Summa nämnden -  VA-kollektivet -9 ,9 -39 ,1 -0 ,5 -39 ,6

Biogas (mnkr) 
Utfall

2021-04 

Budget

2021 

Avvik-

else 

Prognos

2021-12 

Fleråriga investeringar Biogas -2 ,5 0 ,0 -3 ,0 -3 ,0

Summa nämnden -  Biogas -2 ,5 0 ,0 -3 ,0 -3 ,0
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FLERÅRIGA PROJEKTINVESTERINGAR  - 

TAXEFINANSIERAT 

 

  

Ombyggnad avlopp Kättilstorp  

Förnyelsearbetena på Trädgårdsgatan är klart till två 

tredjedelar. Spillvattenledningen från Kättilstorp till 

Vartofta ansluts via ny pumpstation i Vartofta under 

2021. Projektet verkställer detaljplanen för 

industriutbyggnation och fortsatt expansion av 

samhällets träindustri. 

Utökning verksamhetsområde Kättilstorp  

Verkställande av detaljplan och utökande av 

verksamhetsområde för Ryttarevägens förlängning 

har inleds och beräknas vara klar till sommaren 

2021. 

Matarvattenledning Danska vägen  

För att trygga dricksvattenförsörjningen till 

reservoarerna efter Skaraborgs Vattens flytt av 

matarvattenledningar samt BS-mekaniskas nya 

detaljplan för fortsatt utbyggnad behövdes en ny 

matarvattenledning i Danska vägen. Etapp 1 

budgeterades till 3 000 tkr och färdigställdes för 

2 200 tkr. Etapp 2 planeras att utföras 2022. 

Ny rötkammare 

Projekt ”Ny rötkammare” och ”Efterrötkammare” 

har slutbesiktigats och tagits i drift under början av 

året. Slutbetalning sker under maj månad efter 

åtgärdande av besiktningsanmärkningar. Projekten 

har överskridit projektbudgeten med -7,9 mnkr av 

anledningar som kommer att redovisas i 

projektredovisningen.

Investeringsplan (mnkr) 
Utfall 

2021-04  

Projekt-

kalkyl 

Ack 

utfall 

alla år 

Prognos 

projekt 

Avvikelse 

projekt 

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -1,6 -53,0 -27,4 -53,5 -0,5

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -1,6 -32,0 -24,3 -32,5 -0,5

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -0,1 -4,0 -0,1 -4,0 0,0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 0,0 -17,0 -3,1 -17,0 0,0

Biogas -2,5 -21,3 -28,6 -29,2 -7,9

Ny rötkammare -2,5 -29,7 -37,0 -37,6 -7,9
Bidrag rötkammare 0,0 8,4 8,4 8,4 0,0

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT -4 ,1 -74 ,3 -56 ,0 -82 ,7 -8 ,4
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Nämndens verksamhetsuppföljning  

 

NÄMNDENS STYRKEDJA 

Inom Falköpings kommun pratas det en hel del om 

att ”stärka styrkedjan”. Med styrkedja menas då 

(mycket kort och komprimerat) hur kommunens 

vision och de styrande mål som fattats av 

politikerna i fullmäktige och de olika nämnderna, 

omvandlas till olika beslut. Beslut som förs nedåt i 

organisationen till de olika verksamheterna för 

verkställighet och sedan hur resultatet av de olika 

utförda besluten återkopplas tillbaka upp genom 

styrkedjan till politikerna för utvärdering och 

analys. Bra och tydliga styrkedjor är dessutom 

grunden för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Varje beslut eller frågeställning som fattas i 

organisationen behöver kommuniceras på ett eller 

annat vis för att det ska få önskad effekt. Olika 

beslut/frågor ”färdas” i olika styrkedjor beroende på 

syfte och beskaffenhet. Det är därför viktigt att det 

finns bra planeringar, årshjul, riktlinjer, nätverk etc. 

och inte minst ett bra ledarskap för att bästa resultat 

ska uppnås för varje beslut/fråga. Det är viktigt att 

varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till 

att göra något bra för kommunen och dess invånare. 

I en fungerande styrkedja ska personal tryggt kunna 

rapportera vidare sina iakttagelser, idéer och 

reflektioner i syfte att utveckla verksamheten.  

För en bra fungerande styrkedja är det av största 

vikt att återkoppling sker tillbaka i styrkedjan så att 

utvärderingar och analyser kan göras, som bra be-

slutsunderlag till kommande beslut. 

Tekniska nämndens största styrkedja är från nämnd 

till förvaltningschef och förvaltningens 

ledningsgrupp (förvaltningschef, avdelningschefer 

samt förvaltningsekonom) och sedan vidare till 

varje avdelning och dess personal.  

ÅTERKOPPLING TILL 

NÄMND/KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Inför varje nytt år antas en verksamhetsplan för de 

kommande tre åren som i stor utsträckning be-

stämmer inriktning för alla förvaltningens verk-

samheter. 

Förvaltningens årshjul med tillhörande 

processchema är strukturen för det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 

 

 

Tekniska nämnden får varje månad information och 

uppföljning av ekonomin per avdelning. 

Delårsrapport per 30 april, med beskrivning av 

påbörjade arbeten under varje delmål, och 

delårsbokslut per 31 augusti, med uppföljning av 

nämndens måluppfyllelse, avges. I båda rapporterna 

redovisas ekonomiska resultat för drift och 

investeringar. Rapporterna innehåller också en 

prognos för helåret.  

Efter årets slut görs ett årsbok-slut med bedömning 

av årets måluppfyllelse och ett sammanställt 

ekonomiskt resultat för året. 

Löpande under året återkopplas till nämnden olika 

specifika beslut fattade på delegation. 

En internkontrollplan beslutas för varje år och följs 

upp vid delårsbokslut och årsbokslut. 
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§ 37 Dnr 2020/00340  

Aktuella lokalfrågor 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Lokalstrategen informerar om att det kommer bli ett ordförandebeslut 

angående hyresrabatter på grund av pandemin.  

Fastighetschef informerar om situationen kring Platåskolan.  

Information kring branden i Stenstorp.   
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§ 38 Dnr 2021/00128  

Rapport avseende översyn av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att i enlighet med kommunstyrelsen beslut § 

64/2021 punkt 3, fortsätta arbetet med effektivisering av de förslag till 

förbättringsområden som redovisas inom nämndens ansvarsområde.       

 

Deltar ej i beslutet  

Johanna Svensson (S) deltar inte i beslutet.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan för år 2021-2023 och budget för år 

2021 beslutat ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och 

stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen i syfte att skapa högre 

kvalitet och effektivitet.  

Framtagen rapport är baserad på samhällsbyggnadsförvaltningens 

verksamheter och lämnar förslag på förändringar för att skapa högre kvalitet 

och effektivitet. Rapporten bygger på intervjuer med förvaltningschefer, 

ekonomichef, kanslichef, avdelningschefer och två enhetschefer inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen och stabsfunktioner inom samhällsbyggnad.  

Omdömet för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är i huvudsak 

bra. Det finns en del synpunkter som framkommit som bör tas omhand och 

beaktas för att få till förbättringar.  

I rapporten redovisas nedanstående förslag till förbättringsområden för att 

skapa högre effektivitet och kvalitet i organisationen. 

 

• Utveckla konceptet enkäter och brukarundersökningar 

• Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom städverksamheten,  

  både organisatoriska och driftsmässiga. Detta för att kunna uppnå högre 

  kvalitet och nöjdhet. 

• Fortsätta arbete med framtagande av nyckeltal 

• Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom driften av 

   fastigheter, för att kunna generera lägre kostnader och interhyra  

• Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla fastighetsinformation 

• Se över organisationen inom kostavdelningens verksamhet       
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Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att vi tar till oss rapporten. Det pågår redan ett 

arbete med att utveckla, förbättra och effektivisera arbetet inom många 

områden på samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Finansiering 

Inom tekniska nämndens ram år 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-12 

Rapport från förvaltningen om att skapa högre kvalitet och effektivitet, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, Falköpings kommun, mars 2021       
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Rapport avseende översyn av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att ge 

förvaltningschefen i uppdrag att i enlighet med rekommendationerna i 

rapporten, fortsätta arbetet med effektivisering av de förslag till för-

bättringsområden som redovisas inom nämndens ansvarsområde.        

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan för år 2021-2023 och budget för år 

2021 beslutat ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och 

stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen i syfte att skapa högre 

kvalitet och effektivitet.  

Framtagen rapport är baserad på samhällsbyggnadsförvaltningens 

verksamheter och lämnar förslag på förändringar för att skapa högre kvalitet 

och effektivitet. Rapporten bygger på intervjuer med förvaltningschefer, 

ekonomichef, kanslichef, avdelningschefer och två enhetschefer inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen och stabsfunktioner inom samhällsbyggnad.  

Omdömet för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är i huvudsak 

bra. Det finns en del synpunkter som framkommit som bör tas omhand och 

beaktas för att få till förbättringar.  

I rapporten redovisas nedanstående förslag till förbättringsområden för att 

skapa högre effektivitet och kvalitet i organisationen. 

 Planera likvärdiga undersökningar om vad förvaltningar och brukare 

tycker. Utveckla konceptet enkäter. 

 Öppna upp för extern entreprenör inom städ med ett begränsat 

mindre uppdrag. 

 Anslagsfinansiering eller interndebitering. Skapa en tydlig linje. 

 Nyckeltal. 



 

  2(2) 

 

 

 Mex-investeringar, otydligt vem som ansvarar Mex eller Park/Gata. 

 Utreda vad i en internhyra som Fastighet skulle kunna påverka, på så 

vis få fram besparingar för Fastighet. 

 Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla fastighetsinformation 

på ett ställe samt utreda internhyressystem. 

 Se över vissa stabsfunktioner som finns både på förvaltning och 

centralt. 

 Se över organisationen för kostavdelningen. 

 Organisering av fastighet. Klargöra uppdraget om vem som är 

”grindvakt” vid byggnationer.  

 Se över var styrningen av fastighets uppdrag ska ligga. Är det 

samhällsbyggnadsförvaltningen eller är det 

kommunledningsförvaltningen som ska ha ansvaret för dessa 

uppgifter? 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att vi tar till oss rapporten. Det pågår redan ett 

arbete med att utveckla, förbättra och effektivisera arbetet inom många 

områden på samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Finansiering 

Inom tekniska nämndens ram år 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-12 

Rapport från förvaltningen om att skapa högre kvalitet och effektivitet, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, Falköpings kommun, mars 2021       

Beslutet ska skickas till 

Samhällbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp 

 

 

 

Patrick Nohlgren 

Förvaltningschef 
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§ 64 Dnr 2021/00104  

Delrapportering om uppdrag om att se över stöd-, 
service- och stabsfunktioner i hela den kommunala 
organisationen med syfte att skapa högre kvalitet och 
effektivitet 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att se över stöd-, service-  

och stabsfunktioner är slutfört avseende område samhällsbyggnads-

förvaltningen.  

2 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i enlighet med 

rekommendationerna i rapporten, fortsätta arbetet med effektivisering av 

de stöd-, service- och stabsfunktioner som är kommunövergripande. 

 Skapa en tydlig linje kring anslagsfinansiering och intern-

debitering  

 Skapa ett tydligt ansvarsförhållande gällande mark- och 

exploateringsinvesteringar  

 Se över vilka stabsfunktioner som ska finnas både ute på 

förvaltningarna och kommunledningsförvaltningen 

 Se över ansvaret för, och organisering av, fastighetsfrågorna ur 

ett styrnings- och ledningsperspektiv  

3 Kommunstyrelsen rekommenderar tekniska nämnden att fortsätta arbetet 

med effektivisering av de förslag till förbättringsområden som redovisas 

inom nämndens ansvarsområde. 

 Utveckla konceptet enkäter och brukarundersökningar 

 Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom städ-

verksamheten, både organisatoriska och driftsmässiga. Detta för 

att kunna uppnå högre kvalitet och nöjdhet 

 Fortsätta arbete med framtagande av nyckeltal 

 Utreda besparings- och effektiviseringsmöjligheter inom driften 

av fastigheter, för att kunna generera lägre kostnader och intern-

hyra  

 Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla fastighets-

information 

 Se över organisationen inom kostavdelningens verksamhet 
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Reservation 

Ingvor Bergman (S), Fredy Neüman (S), Susanne Berglund (S) och Niclas 

Hillestrand (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingvor Bergmans (S) 

yrkande.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan för år 2021-2023 och budget för år 

2021 beslutat ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och 

stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen i syfte att skapa högre 

kvalitet och effektivitet.  

Framtagen rapport är baserad på samhällsbyggnadsförvaltningens 

verksamheter och lämnar förslag på förändringar för att skapa högre kvalitet 

och effektivitet. Rapporten bygger på intervjuer med förvaltningschefer, 

ekonomichef, kanslichef, avdelningschefer och två enhetschefer inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen och stabsfunktioner inom samhällsbyggnad.  

Omdömet för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är i huvudsak 

bra. Det finns en del synpunkter som framkommit som bör tas omhand och 

beaktas för att få till förbättringar.  

Det som framkommit vid intervjuerna är exempelvis följande.   

 Bakomliggande faktorer till en hyra eller ett städuppdrag är inte 

transparanta. 

 Måltidpriserna är höga vilket hänger ihop med att kommunen 

beslutat att måltider ska tillredas nära gästerna. 

 Vad gäller lokalvård finns möjlighet till förändringar, exempel på 

detta är att viss del skulle kunna läggas ut på extern leverantör. 

 Det är oklart vem i kommunförvaltningen som är ”bromskloss” vid 

ny- och ombyggnationer, fastighet borde ha en mer styrande funktion. 

 Bättre återrapportering vid felanmälningar i fastighetssystem. 

 Stabsfunktioner finns både på förvaltningar och på kommunlednings-

förvaltningen. 

 Ansvarsfördelning mellan mark- och exploatering och Park/Gata är 

otydlig. 

 Lokalresursplanering och kommunens arbete i lokalgrupper fungerar 

bra både vad avser på kommunledningsnivå och förvaltningsnivå. 

Nyckeltal för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter redovisas i 

bilaga, det är främst nyckeltal där verksamheten jämför sig med sig själv 

över tid. 
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Förvaltningens bedömning 

I rapporten redovisas nedanstående förslag till förbättringsområden för att 

skapa högre effektivitet och kvalitet i organisationen. 

 Planera likvärdiga undersökningar om vad förvaltningar och brukare 

tycker. Utveckla konceptet enkäter. 

 Öppna upp för extern entreprenör inom städ med ett begränsat 

mindre uppdrag. 

 Anslagsfinansiering eller interndebitering. Skapa en tydlig linje. 

 Nyckeltal. 

 Mark- och exploateringsinvesteringar, otydligt vem som ansvarar, 

Mex eller Park/Gata. 

 Utreda vad i en interhyra som Fastighet skulle kunna påverka, på så 

vis få fram besparingar för Fastighet. 

 Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla fastighetsinformation 

på ett ställe samt utreda internhyressystem. 

 Se över vissa stabsfunktioner som finns både på förvaltning och 

centralt. 

 Se över organisationen för kostavdelningen. 

 Organisering av fastighet. Klargöra uppdraget om vem som är 

”grindvakt” vid byggnationer.  

 Se över var styrningen av fastighets uppdrag ska ligga. Är det 

samhällsbyggnadsförvaltningen eller är det kommunlednings-

förvaltningen som ska ha ansvaret för dessa uppgifter? 

Finansiering 

Inom kommunstyrelsens ram år 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 43/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-03-12 

Rapport från förvaltningen om att skapa högre kvalitet och effektivitet, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, Falköpings kommun, mars 2021 

Bilaga, nyckeltal 

Yrkanden 

Ingvor Bergman (S) yrkar att ärendet ska återemitteras till kommunlednings-

förvaltningen med följande motivering.  
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”Återremissen har sin bärighet på främst två punkter som vi anser inte är 

tillräckligt belysta för att kunna fatta ett politiskt beslut om. 

Dessa är: 

 Se över ansvaret för och organisering av, fastighetsfrågorna ur ett 

styrnings- och ledningsperspektiv samt  

 Utreda besparings och effektiviseringsmöjligheter inom 

städverksamheten, både organisatoriska och driftsmässiga. Detta för 

att kunna uppnå högre kvalitet och nöjdhet.” 

Dan Hovskär (KD) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på Dan Hovskärs (KD) yrkande om att 

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde respektive Ingvor Bergmans (S) 

yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 

ska avgöras vid dagens sammanträde.  

Omröstning begärs.  

Följande propositionsordning godkänns. "Den som vill att ärendet ska 

avgöras idag röstar ja. Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej."  

Vid omröstningen avges 9 ja-röster och 4 nej-röster. Se omröstningslista 

nedan. Kommunstyrelsen beslutar alltså att ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde.  

 Ärende § 64 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Fredy Neüman (S)  X  

Karola Svensson (C) X   

Dan Hovskär (KD) X   

Jonas Larsson (SD) X   

Ingvor Bergman (S)  X  

Susanne Berglund (S)  X  

Pema Malmgren (M) X   

Caroline Lundberg (M) X   

Gerhard Karlsson (SD) X   
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 Ärende § 64 forts.  

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Niclas Hillestrand (S)  X  

Erik Kyrkander (V) X   

Vanja Wallemyr (C) X   

Ordförande Adam Johansson (M) X   

Summa 9 4  

 

Ordföranden ställer sedan proposition på arbetsutskottets förslag och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Tekniska nämnden 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Anette Oscarsson, konsult/utredare  
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Om uppdraget 
Kommunfullmäktige har i budget för 2021 beslutat att kommunen skall se 

över stöd- service- och stabsfunktioner med syfte att skapa högre kvalitet 

och effektivitet. 

Denna rapport är baserad på samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. 

Några förslag på förändringar för att skapa högre kvalitet och effektivitet 

redovisas i slutet av rapporten. 

Kvalitet och effektivitet 

Ekonomistyrningsverkets definition av kvalitet och effektivitet 

 Kvalitet – organisationens förmåga att tillfredsställa förväntningar 

som ställs av organisationen, dess kunder och andra intressenter. 

 Effektivitet – nå sina mål eller resultat med god kvalitet och till en 

rimlig kostnad 

Viktigt att notera är att samhällsbyggnad inte enbart är en stöd- och 

serviceorganisation utan förvaltningen har också uppdrag som en lednings- 

och styrningsorganisation inom sitt ansvarsområde. 

Om rapporten 
Denna rapport bygger på intervjuer med förvaltningschefer, ekonomi- 

kanslichef, avdelningschefer och två enhetschefer inom samhällsbyggnad, 

stabsfunktioner inom samhällsbyggnad såsom nämndsekreterare, ekonom, 

controller samt lokalstrateg. 

Nyckeltal för samhällsbyggnads verksamheter redovisas i bilaga, det är 

nyckeltal där verksamheten jämför sig med sig själv över tid.  

Intervjuer 
Nedan redovisas sammanfattningar av de intervjuer som gjorts och vilka 

frågor som ställts. 

Förvaltningschefer, ekonomi- kanslichef 

Frågor 

- Vilka relationer har ni till stödfunktionerna på samhällsbyggnad? 

- Värdera på en skala mellan 1-10, kost, måltid, fastighet och 

park/gata på vilket sätt respektive verksamhet uppfyller din 

verksamhets behov (1 är sämst 10 är bäst resultat) 

- Vad kommer det sig att du sätter denna värdering? 

- Om ni inte är nöjda vad skulle ni vilja se för 

förbättringar/förändringar 

- Övrigt 
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Sammanfattning av intervjuer 

Omdömet för samhällsbyggnads verksamheter är i huvudsak bra. Det finns 

en del synpunkter som framkommit som bör tas omhand och beaktas och 

diskuteras för att få till förbättringar.  

 

I vissa fall upplevs inte bakomliggande kostnader till en hyra eller 

städuppdrag som transparanta. Då dessa kostnader interndebiteras till 

förvaltningarna är det extra viktigt att det är tydligt vad som ingår i 

interndebiteringen. 

 

Måltid – Finns uppfattning att måltidspriserna är höga, detta hänger ihop 

med att kommunen beslutat att maten skall tillredas nära gästerna, detta ger 

många tillagningskök som kan vara dyrare än att tillreda mat i storkök. 

 

Lokalvård – Inom verksamheten finns möjlighet till förändringar. Exempel 

som framförs är att städning skulle kunna ske på tider då övrig verksamhet 

inte är i full gång. Städning skulle kunna ske tidig morgon och sena kvällar. 

Detta skulle kunna leda till både bättre effektivitet och kvalitet. Idag känns 

inte lokalerna rena eftersom de städas under ordinarie verksamhetstid. 

Synpunkter som också framförs är att delar av lokalvården skulle kunna 

läggas ut på extern entreprenör. Det är viktigt att samhällsbyggnad ansvarar 

för städuppdraget och upphandlar detta. Detta för att få en måttstock att 

mäta sig mot.  

Lokalvården skulle kunna arbeta mer digitalt för att veta hur mycket 

lokalerna används och utifrån detta städa lokalerna. Det är svårt att få en 

kostnadsbild vad städningen kostar. Vissa uppfattar att städ har en hög 

kostnad mot konkurrenterna. 

 

Fastighet - Lokalresursplanering och kommunens arbete i lokalgrupper 

fungerar bra både vad avser på kommunledningsnivå och förvaltningsnivå. I 

skrivande stund är två dokument ute på remiss, policy för lokalförsörjning 

och projektinvesteringar samt riktlinje för hyressättning. Dessa dokument 

hanterar gränsdragningsfrågor mellan samhällsbyggnad och övriga 

förvaltningar.  

Styrdokument bör innan de går ut på remiss kommuniceras i 

kommunledningen eller annat kommunövergripande forum.  

Inom förvaltningarna ser man olika på om det är respektive förvaltning eller 

samhällsbyggnad som borde vara grindvakt vid om- och tillbyggnationer. 

En funktion som stämmer av budget och effektivitet i projektet och 

balanserar önskemål och som kan säga nej. 

Fastighet är utförare av de projekt som skall genomföras. Detta 

förhållningssätt är kostnadsdrivande om det inte finns en klar motpart till 

beställande förvaltning. 
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Inom Fastighet finns ett system för felrapportering kring fastighetsservice, 

Dedu. Vid felanmälan skulle återkoppling ske till den som anmält felet och 

tidsplan när felet kommer att åtgärdas. 

Det finns en upplevelse att Fastighet och kommunens planverksamhet inte 

går i takt med varandra. Det saknas en resurs som skall arbeta med 

samordning på strategisk nivå för mark- och lokalanvändning för 

kommunens behov. 

Park/Gata – Många av de resor som utförs i tjänsten är korta resor önskemål 

finns att det inom bilpoolen även skulle finnas cyklar/elcyklar detta skulle 

spara både miljö och pengar. 

Vissa stabsfunktioner finns både på respektive förvaltning och även på 

kommunledningskontoret exempel på detta är ekonomer, nämndsekreterare 

och controller. Vid en centralisering av dessa uppgifter skulle dessa uppdrag 

bli mindre sårbara och berörda befattningshavare skulle ha kollegor med 

samma kompetens.  

Mycket tid läggs på interndebiteringar. 

Ansvarsfördelning mellan mark- och exploatering och Park/gata är otydlig. 

Fastighet borde ha en mer styrande funktion vid byggnationer, idag upplevs 

det som fastighet levererar det förvaltningarna önskar. 

Samhällsbyggnad och särskilt fastighet omsätter mycket pengar, 

förvaltningens tjänsteutlåtanden borde förbättras då särskilt belysning av 

ekonomiska konsekvenser. 

Chefer och stabspersonal inom samhällsbyggnad 

Frågor 

- Informera om er verksamhets uppdrag, organisation, personal och 

ekonomi.   

- Vilka funktioner samarbetar du med inom förvaltningen och med 

övriga förvaltningar? 

- Hur fungerar samverkan/samarbetet inom kommunen? 

- Ser du några förslag till förbättringar? 

- Vilka processer är du delaktig i? 

- Hur sker uppföljning, ekonomi och verksamhet, inom förvaltningen?  

- Jämförelser och nyckeltal som ni använder er av, jag tänker här 

jämförelser med er verksamhet över tid, jämförelser med andra 

kommuner, exempelvis Kkik, Kolada eller andra jämförelser ni 

använder. 

- Gör ni några enkätundersökningar ed till de verksamheter som ni 

stödjer? 
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- Hur finansieras den verksamhet som ni bedriver, är den 

anslagsfinansierad eller betalar respektive förvaltning för det man 

avropar från er? 

- När kommer samhällsbyggnad in vid nybyggnationer, jag avser ytor, 

kvalitet på material, och övriga krav och förväntningar på denna nya 

byggnad?  

- Övrigt  
 

Sammanfattning av intervjuer 

Lokalvård och fastighet är verksamheter som interndebiteras. Måltid är 

anslagsfinansierad.  

 

Oklart hur förvaltningarna kan påverka städkostnaderna. 

 

Enkätundersökningar skulle kunna lämnas ut till brukare. Fastighet har 

under året skickat ut en enkätundersökning, dock har ingen återkoppling av 

resultat skett. Städråd och matråd finns. 

 

Robotar för lokalvård behöver utredas. Kan vara ett led för att minska 

kostnader. 

 

För att räkna fram lokalvårdens omfattning finns ett beräkningsprogram. 

Avverkningsgrader används inte.  

 

Inom måltid finns en del nyckeltal där verksamheten mäter sig med andra 

kommuner. 

Mäter olika typer av svinn. 

 

Internhyressystem skall införas under 2021. Kommunens alla lokalönskemål 

går genom lokalstrateg. 

 

Fastighet tar fram nyckeltal där man jämför sig med sig själv över tid, gör 

inga jämförelser med andra kommuner. 

 

Receptionen servar hela kommunen. Fanns tidigare ett medborgarkontor, 

men det föll inte väl ut. 

 

Befintligt fastighetssystem borde används mycket mer, där skall i princip all 

information om fastigheterna finnas, idag används Excel för t e x 

framräkning av internhyror detta är sårbart. 

Oklart vem som gör de ekonomiska uppföljningarna för mark- och 

exploateringsobjekten. 

Kommunen borde samla yrkesgrupper. Genom detta erhålls en effektivare 

och mer rättssäker organisation. 
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Förbättringsområden 
- Planera likvärdiga undersökningar om vad förvaltningar och brukare 

tycker. Utveckla konceptet enkäter. 

- Öppna upp för extern entreprenör inom städ med ett begränsat 

mindre uppdrag. 

- Anslagsfinansiering eller interndebitering. Skapa en tydlig linje. 

- Nyckeltal 

- Mex-investeringar, otydligt vem som ansvarar Mex eller Park/gata 

- Utreda vad i en interhyra som Fastighet skulle kunna påverka, på så 

vis få fram besparingar för Fastighet 

- Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla fastighetsinformation 

på ett ställe samt utreda internhyressystem 

- Se över vissa stabsfunktioner som finns både på förvaltning och 

centralt 

- Se över organisationen på måltid 

- Organisering av fastighet. Klargöra uppdraget om vem som är 

”grindvakt” vid byggnationer.  

- Se över var styrningen av fastighets uppdrag ska ligga. Är det 

samhällsbyggnadsförvaltningen eller är det 

kommunledingsförvaltningen som ska ha ansvaret för dessa 

uppgifter? 

Planera likvärdiga undersökningar om vad brukarna 
och förvaltningarna tycker 

Inom samhällsbyggnad skulle brukarundersökningar kunna användas mer, 

detta för att få en uppfattning av hur brukarna upplever levererad kvalitet 

och förslag till förbättringar. Fastighet har under 2020 genomfört en 

enkätundersökning, dock har ingen återkoppling skett till brukarna. Positivt 

är om de som besvarat en enkät får en återkoppling av vilka åtgärder som 

kommer att vidtas utifrån de svar som inkommit. 

Övriga avdelningar inom samhällsbyggnadsförvaltningen använder inte 

brukarundersökningar då man upplever att verksamheterna är ”enkättrötta”.  

Samhällsbyggnad borde utveckla ett likvärdigt sätt inom förvaltningen att ta 

reda på var brukarna upplever. Där ingår även att utveckla formen för 

undersökningarna. 

Öppna upp för extern entreprenör inom städ 

För att kommunen skall få bekräftat att man har en effektiv och kvalitativ 

bra organisation inom lokalvården skulle en mindre del, förslagsvis 10-20 % 

lämnas ut till extern leverantör. Det är viktigt att ansvaret ligger kvar på 

samhällsbyggnad. Däremot skulle en mindre del upphandlas.  
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Anslagsfinansiering eller interndebitering 

Inom kommunen och även inom samhällsbyggnad används olika 

styrmodeller för fördelning av kostnader. Hos måltid används 

anslagsfinansiering, detta sätt att styra verksamheten är ett tillitsbaserat 

synsätt, kommunen centralt fördelar ekonomiska medel till måltid, vilka 

förutsätts att använda de ekonomiska resurserna på bästa sätt för kommunen 

som helhet. 

Syftet med interndebitering handlar om att synliggöra och visa samtliga 

kostnader för köpande verksamhet. Genom att synliggöra samtliga 

kostnader för en verksamhet, ges bättre möjlighet att kostnadsberäkna 

tjänsterna i kärnverksamheten men även kunna jämföra med motsvarande 

tjänster hos andra organisationer och externa utförare.  

Vid interndebitering är det viktigt att köpande verksamhet ska ha möjlighet 

att påverka även de tjänster som produceras internt inom kommunen. Alla 

bakomliggande hyreskostnader till en hyra ed måste vara transparanta. 

Nyckeltal 

För de verksamheter som är organiserade inom samhällsbyggnad finns 

väldigt få nyckeltal inom Kolada. 

Det finn nyckeltal i Kolada med möjlighet att jämföra sig med andra 

kommuner. Med hjälp av dess kan kommuner analysera sitt eget läge och 

även hitta goda exempel. Nyckeltalen utgår från befintlig statistik men då 

datatillgången är begränsad liksom möjligheten att mäta resultatkvalitet i 

flera av verksamheterna behöver analyser göras med försiktighet. För att 

veta om en effektiv verksamhet bedrivs är det viktigt att hela tiden arbeta 

med och utveckla nyckeltalen. 

För att få insikt om den verksamhet som bedrivs är nyckeltal ett viktigt 

redskap. Inom samhällsbyggnad redovisas en hel del nyckeltal. 

Förvaltningen jämför sig främst med sig själv över tid. 

Mex-investeringar, otydligt vem som har det 
ekonomiska redovisningsansvaret, Mex eller Park/Gata 

Otydlighet kring denna process har framkommit. Ärende om genomlysning 

av mark- och exploateringsprocessen presenteras på kommunstyrelsen i 

mars.  

Utreda vad i en internhyra som fastighet skulle kunna 
påverka, på så vis få fram besparingar för fastighet 

Lokalhyrorna interndebiteras. Stora delar av kostnaderna som ingår i en 

hyra är inte påverkbara i det korta perspektivet t ex kapitalkostnader, vissa 

övriga kostnader är påverkbara som mediekostnader. Det gäller att hitta 

dessa påverkbara kostnader, för att på detta sätt få fram besparingar på 

fastighet, precis som på övriga verksamheter inom kommunen. 
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Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla 
fastighetsinformation på ett ställe samt utreda 
internhyressystem 

Inom förvaltningen finns ett verksamhetssystem, Dedu, systemet används 

inte fullt ut. I systemet skulle mer information om kommunens fastigheter 

kunna läggas in för att samla all information på ett ställe. Vad avser 

interndebitering bör det hanteras i ett system.  

Förvaltningen arbetar mycket i Excel för hantering av fastighetsinformation. 

Denna information skulle istället kunna läggas in i Dedu. På detta sätt får 

man en mindre sårbar arbetsprocess.  

Se över vissa stabsfunktioner som finns både på 
förvaltning och centralt 

Vad avser vissa stabsfunktioner finns dessa både på respektive förvaltning 

och även på kommunledningsförvaltningen. Exempel på detta är ekonomer, 

nämndsekreterare och controller. Vid en centralisering av dessa uppgifter 

skulle dessa uppdrag bli mindre sårbara och berörda befattningshavare 

skulle ha kollegor med samma kompetens.  

Nackdelen vid centralisering skulle kunna vara att det upplevs att en viktig 

stabsfunktion inte längre finns hos förvaltningen samt att denna 

medarbetares uppgifter har funnits som en del i en tjänst på förvaltningen. 

Se över organisation på måltid  

Inom måltid är det 12-15 årsarbetare/chef. Skulle organisationen kunna ha 

fler medarbetare/chef? 

Organisering av fastighet. Klargöra uppdraget som 
”grindvakt” vid byggnationer, verksamhet eller 
fastighet 

Lokalresursplanering och kommunens arbete i lokalgrupper fungerar bra 

både vad avser på kommunledningsnivå och förvaltningsnivå. Inom 

förvaltningarna ser man olika på om det är respektive förvaltning eller 

samhällsbyggnad som borde vara grindvakt vid om- och tillbyggnationer. 

Detta borde tydliggöras. 

Fastighet borde ha en mer styrande funktion vid byggnationer. Idag upplevs 

det som om fastighet levererar det förvaltningarna önskar. 

Samhällsbyggnad och särskilt fastighet har en hög omsättning. 

Förvaltningens tjänsteutlåtanden borde förbättras. Främst ur ett ekonomiskt 

perspektiv. 
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Mot bakgrund av ovanstående, samt med vetskap om att lokalkostnader 

efter personalkostnader är den största kostnadsposten för kommunen, skulle 

inrättande av en tydlig ägaraktör med uppdrag att styra och leda processerna 

kunna inrättas. Denna funktion skulle kunna organiseras inom 

kommunledningsförvaltningen. Förslagsvis kan dagens verksamhet delas så 

att styrningen och ägandet av fastigheter hör till 

kommunledningsförvaltningen och driften av dessa finns på 

samhällsbyggnad.  

Ett annat alternativ är att samhällsbyggnadsförvaltningen flyttas in under 

kommunledningsförvaltningen som en styrande och stödjande enhet linje 

med kommunledningsförvaltningens uppdrag i kommunen.  

Båda förslagen innebärande att de strategiska ägarfrågorna organiseras inom 

kommunledningsförvaltningen.  

 

2021-03-15 

Anette Oscarsson 

Konsult/utredare 
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§ 39 Dnr 2021/00120  

Besvarande av Motion från Heléne Svensson (S) och 
Johanna Svensson (S) om att öka antalet grillplatser 
och mötesplatser 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att kommun-

fullmäktige ger bifall till motionen från Heléne Svensson (S) och Johanna 

Svensson (S)  motion om att öka antalet grill- och mötesplatser. 

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gör 

en nulägesanalys under 2021 på hur det ser ut idag med allmänna grill-

platser/vindskydd i hela kommunen. 

3. Förvaltningarna tar fram ett förslag på hur det kan gå att öka antalet 

mötesplatser med grill- och sittmöjligheter i hela kommunen, tar fram en 

kostnadsuppskattning för framtida drift och investeringskostnader samt en 

ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och eventuellt civilsamhälle.  

4. En digital karta skapas över befintliga och nya allmänna mötes- och 

grillplatser när underlaget är färdigställt.       

 

Bakgrund 

Socialdemokraterna i Falköping skrev fram en motion till kommunfull-

mäktige om att öka antalet grill- och mötesplatser enligt följande: ”I 

pandemins spår så har många kommuninvånare genomfört så väl som 

barnkalas, 80-årskalas m.m. eller träffat nära och kära utomhus. Man har 

sökt sig till de allmänna grillplatser eller bänkar och bord som finns på olika 

platser i vår kommun. Man kan se att t.ex. grillarna på Mösseberg är full-

belagda under större delen av dagen. Vi tror att denna trend att umgås på 

detta nya sätt kommer fortsätta efter pandemin. Många har upplevt att det är 

trevligt att träffas på detta sätt och det vill vi ta till vara på och uppmuntra 

detta ännu mer. Vi Socialdemokrater har också fått till oss att kommun-

medborgare eftersöker kartor på vad det finns allmänna grillplatser i vår 

kommun. Dessutom är vi övertygade om att detta också kan bidra till en 

utveckling av besöksnäringen samt att drifta och underhålla dessa allmänna 

grillplatser kan vara en bra framtida insatser inom ramen för Kommunens 

Arbetsmarknadsstrategi”. Kommunstyrelsen remitterade motionen till 

tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Tjänstepersoner inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har 

träffats och pratat sig samman om motionen och skrivit fram ett gemensamt 

tjänsteutlåtande.  
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Barnkonsekvensanalys 

Beslutet bedöms påverka barn och ungdomar i positiv bemärkelse, då 

utbudet av mötesplatser och meningsfull fritid blir större. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 1/2021 

Remiss från kommunstyrelsen 21 mars 2021 

Motion             

 

             

 



 

Kansli 
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Besvarande av Motion från Heléne Svensson (S) och 
Johanna Svensson (S) om att öka antalet grillplatser 
och mötesplatser 

Förslag till beslut 

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gör 

en nulägesanalys under 2021 på hur det ser ut idag med allmänna grill-

platser/vindskydd i hela kommunen. 

2 Förvaltningarna tar fram ett förslag på hur det kan gå att öka antalet 

mötesplatser med grill- och sittmöjligheter i hela kommunen, tar fram en 

kostnadsuppskattning för framtida drift och investeringskostnader samt en 

ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och eventuellt civilsamhälle.  

3 En digital karta skapas över befintliga och nya allmänna mötes- och 

grillplatser när underlaget är färdigställt.        

Bakgrund 

Socialdemokraterna i Falköping skrev fram en motion till kommunfull-

mäktige om att öka antalet grill- och mötesplatser enligt följande: ”I 

pandemins spår så har många kommuninvånare genomfört så väl som 

barnkalas, 80-årskalas m.m. eller träffat nära och kära utomhus. Man har 

sökt sig till de allmänna grillplatser eller bänkar och bord som finns på olika 

platser i vår kommun. Man kan se att t.ex. grillarna på Mösseberg är full-

belagda under större delen av dagen. Vi tror att denna trend att umgås på 

detta nya sätt kommer fortsätta efter pandemin. Många har upplevt att det är 

trevligt att träffas på detta sätt och det vill vi ta till vara på och uppmuntra 

detta ännu mer. Vi Socialdemokrater har också fått till oss att kommun-

medborgare eftersöker kartor på vad det finns allmänna grillplatser i vår 

kommun. Dessutom är vi övertygade om att detta också kan bidra till en 

utveckling av besöksnäringen samt att drifta och underhålla dessa allmänna 

grillplatser kan vara en bra framtida insatser inom ramen för Kommunens 

Arbetsmarknadsstrategi”. Kommunstyrelsen remitterade motionen till 

tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Tjänstepersoner inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har 



 

  2(2) 

 

 

träffats och pratat sig samman om motionen och skrivit fram ett gemensamt 

tjänsteutlåtande.  

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet bedöms påverka barn och ungdomar i positiv bemärkelse, då 

utbudet av mötesplatser och meningsfull fritid blir större. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 1/2021 

Remiss från kommunstyrelsen 21 mars 2021 

Motion             

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Fredrik Johansson Gatuchef 

 

 

 

 

Fredrik Johansson 

Gatuchef 
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 Kommunstyrelsen 

Remittering av motion från Heléne Svensson (S) och 
Johanna Svensson (S) om att öka antalet grillplatser 
och mötesplatser 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att motionen remitteras till tekniska nämnden 

och kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 31 maj 2021. Motionen 

behandlas preliminärt i kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 juni 2021.  

Kommunstyrelsen önskar att nämnderna tar fram ett gemensamt remissvar. 

Delegationsbeslut enligt  

Beslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen   

§ 6.13, antagna 2021-02-10, § 17. Enligt bestämmelserna har ordföranden 

delegation att besluta om remittering av motioner med angivande av direktiv 

och tidsangivelser. 

 

Beslutet ska skickas till 

Tekniska nämnden 

Kultur- och fritidsnämnden  

 

 

 

Adam Johannson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 1 Dnr 2021/00098  

Motion från Heléne Svensson (S) och Johanna 
Svensson (S) om att öka antalet grillplatser och 
mötesplatser 

Kommunfullmäktiges beslut 

1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om att öka antalet grillplatser 

och mötesplatser till kommunstyrelsen för yttrande.  

Bakgrund 

Heléne Svensson (S) och Johanna Svensson (S) har väckt en motion om att 

öka antalet grillplatser och mötesplatser. Av motionen framgår följande.  

"Förslag till beslut 

 Att Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- o fritidsförvaltningen 

gör en nulägesanalys på hur ser det ut idag med allmänna 

grillplatser/Vindskydd i hela kommunen. 

 Att förvaltningarna tar fram ett förslag på hur vi skulle kunna öka 

antal mötesplatser med grill och sittmöjligheter i hela kommunen 

samt vad detta skulle innebära i kostnad att skapa fler platser samt att 

drifta dessa. 

 Att man skapar en digital karta på dessa allmänna mötesplatser. 

Dessa platser ska vara tydlig utmärkta på kartan (se grillplatser.nu 

Lidköping) 

Bakgrund 

I pandemins spår så har många kommuninvånare genomfört så väl som barn-

kalas, 80-årskalas m.m eller träffat nära och kära utomhus. Man har sökt sig till 

de allmänna grillplatser eller bänkar och bord som finns på olika platser i vår 

kommun. Man kan se att t.ex. grillarna på Mösseberg är fullbelagda under 

större delen av dagen. Vi tror att denna trend att umgås på detta nya sätt 

kommer fortsätta efter pandemin. Många har upplevt att det är trevligt att 

träffas på detta sätt och det vill vi ta till vara på och uppmuntra detta ännu mer. 

Vi Socialdemokrater har också fått till oss att kommunmedborgare eftersöker 

kartor på vad det finns allmänna grillplatser i vår kommun. 

Dessutom är vi övertygade om att detta också kan bidra till en utveckling av 

besöksnäringen samt att drifta och underhålla dessa allmänna grillplatser kan 

vara en bra framtida insatser inom ramen för Kommunens 

Arbetsmarknadsstrategi.”     
  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             



 

MOTION 

2021-02-19 

Mo#on angående grillplatser/mötesplatser i kommunen 

Förslag #ll beslut 

• A- Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- o friEdsförvaltningen gör en nuläges- 
analys på hur ser det ut idag med allmänna grillplatser/Vindskydd i hela kommunen. 

• A- förvaltningarna tar fram e- förslag på hur vi skulle kunna öka antal mötesplatser 
med grill och si-möjligheter i hela kommunen samt vad de-a skulle innebära i 
kostnad a- skapa fler platser samt a- driMa dessa. 

• A- man skapar en digital karta på dessa allmänna mötesplatser. Dessa platser ska 
vara tydlig utmärkta på kartan ( se grillplatser.nu Lidköping) 

Bakgrund 

 I pandemins spår så har många kommuninvånare genomfört så väl som barnkalas, 80- 
 årskalas m.m eller träffat nära och kära utomhus. Man har sökt sig Ell de allmänna  
 grillplatser eller bänkar och bord som finns på olika platser i vår kommun. Man kan se  
 a- t.ex. grillarna på Mösseberg är fullbelagda under större delen av dagen. Vi tror a-  
 denna trend a- umgås på de-a nya sä- kommer fortsä-a eMer pandemin. Många har  
 upplevt a- det är trevligt a- träffas på de-a sä- och det vill vi ta Ell vara på och   
 uppmuntra de-a ännu mer. 
 Vi Socialdemokrater har också få- Ell oss a- kommunmedborgare eMersöker kartor på  
 vad det finns allmänna grillplatser i vår kommun. 

 Dessutom är vi övertygade om a- de-a också kan bidra Ell en utveckling av   
 besöksnäringen samt a- driMa och underhålla dessa allmänna grillplatser kan vara en  
 bra framEda insatser inom ramen för Kommunens Arbetsmarknadsstrategi. 

  

Helené Svensson (s) Johanna Svensson (s) 



 

Kansli 

 

Anna-Karin Andersson   Nämndsekreterare      anna-karin.andersson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 
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Besvarande av remiss för Ändring av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lämna följande svar på remissen gällande 

ändring av allmänna lokaler ordningsföreskrifter.  

 

1. Tekniska nämndens yttrande: 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att anta ändringar av 

allmänna lokala ordningsföreskrifter med ändringar redogjorda för i 

bilaga.       

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram. 

Arbetet har letts av Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Innan dokumentet fastställs av kommunfullmäktige ges samtliga nämnder 

möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Kommunstyrelsen remitterar förslag på ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Falköpings kommun till samtliga nämnder, med svar 

senast 5 maj 2021.             

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Fredrik Johansson 

Gatuchef 



Bilaga till Remissvar gällande ändring av allmänna lokala 
ordningsföreskrifter  

 

Följande revideringar föreslås efter paragraf.  

 

§ 3  

För allmänheten upplåtna platser för: 

- Lekplatser och Idrottplatser 

- Skolgårdar under tider som skolverksamhet inte bedrivs 

- Camping och/eller friluftsliv 

- Badplatser och friluftsbad 

- Järnvägsområden 

- Begravningsplatser 

- Slalombacke 

 

§ 4 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 10 första stycket i dessa 
föreskrifter ska kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

§ 6 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det 
sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
Arbetena ska märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på platsen 
onödigt hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till gång och cykeltrafik. 

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och 
utrymningsvägar blockeras eller att utrycknings och räddningstjänstens arbete 
hindras.  

§ 8 

 

Containrar, byggställning mm 
 

8 §  

 

Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till sådana objekt som nämns ovan som 
ska ställas upp på en offentlig plats ska söka tillstånd från Polisen enligt 3kap. 1 §  
OL. Container eller byggställningen mm ska märkas ut på ett säkert sätt och inte 
heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn 
tas till gång och cykeltrafik. 

Vid utplacering av sådana objekt ska brandskyddsaspekter och utrycknings- och 
räddningstjänstens tillträde beaktas.  

 



§ 9 

Markiser, flaggor, skyltar, banderoller och liknande anordningar får inte sättas upp på 
lägre höjd över marken så att den del av anordningen som hänger ner över en 
gångbana har lägre höjd än 2,50 meter, och den del som hänger över en körbana inte 
har lägre höjd än 4,50 meter. 

 

§ 13 

Camping är förbjuden på offentlig plats som inte är upplåten för camping. 

 

§ 16 

Orenlighet efter hund skall plockas upp dels på samtliga platser som är att anse som 
offentlig plats.  

Orenligheten ska förslutas och placeras i där för avsedd behållare eller papperskorg 

 

BILAGD KARTA FÖR ALKOHOLFÖRTÄRINGSFÖRBUD 

-Ytan bör kompletteras så att hela idrottsområdet vid Ållebergsgymnasiet ryms inom ytan 

(inkludera konstgräsplanerna Ållevi och Odenvi).  

 

 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

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

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter  

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen remitterar förslag på ändring av allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Falköpings kommun till samtliga nämnder, med svar 

senast 5 maj 2021.       

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 10 februari 

2021, § 17. 

Bakgrund 

Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter har arbetats fram. 

Arbetet har letts av Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. 

Under framtagande av förslag på förändringar i dokumentet har dialog förts 

med Polismyndigheten. 

Innan dokumentet fastställs av kommunfullmäktige ges samtliga nämnder 

möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 

 
 

KS 2009/315   100                                                               KFS 2012:18 
 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

för Falköpings kommun 
 

(Beslutade av kommunfullmäktige den 23 april 2012)  
(Gäller från och med den 1 juni 2012) 
 

(Beslutade av kommunfullmäktige den DDMMÅÅ)  
(Gäller från och med den DDMMÅÅ) 
 
 
Falköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att 
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 
 
 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
 

§ 1 
 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på       
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen. 
 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätt- 
hållas. Bestämmelserna i § 17 har till syfte att hindra att människors  
hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska  
varor. 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på of-
fentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (SFS 1993:1617). 
 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätt- 
hållas.  
 
 

§ 2 
 

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är    
offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1—4 i ordningslagen       
om inte annat anges. Bestämmelsen i 17 § är även tillämplig på 
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icke offentliga platser inom kommunen. 
 

Stora Torget, Trätorget och Köttorget utgör allmänna försäljnings-
platser för vilka också gäller kommunens föreskrifter om torghandel. 
 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är of-
fentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 i ordningslagen om inte 
annat anges.  
Bestämmelsen i 16 § är även tillämplig på icke offentliga platser inom 
kommunen i enlighet med 3 kap 9 § ordningslagen. 
 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även 
kommunens föreskrifter om torghandel.  
 
 

§ 3 
 

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats 
 

 för allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller 
 friluftsliv, badplatser, skolgårdar, järnvägsområden och begravnings- 
 platser enligt bilagd förteckning. 
 
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats 
 
För allmänheten upplåtna platser för: 

- Lek och Idrott 
- Skolgårdar under icke skoltid 

- Camping och/eller friluftsliv 

- Badplatser 

- Järnvägsområden 

- Begravningsplatser 

 

 
 

§ 4 
 

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 10 första 
stycket i dessa föreskrifter bör kommunen ges tillfälle att yttra sig. 
 
 

Lastning av varor m.m. 
 

§ 5 
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Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, 
med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden 
jämställas med offentlig plats 
 

 för allmänheten upplåtna anläggningar för lek, idrott, camping eller 
 friluftsliv, badplatser, skolgårdar, järnvägsområden och begravnings- 
 platser enligt bilagd förteckning. 
 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är an-
svarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänhet-
en utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.  
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras. 
 
Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas. 
 

 

Schaktning, grävning m.m. 
 

§ 6 
 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning 
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska 
se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta 
möjliga olägenhet. 
 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning 
av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska 
se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta 
möjliga olägenhet.  
Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning 
och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hind-
ras.  
 
Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas.  
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Störande buller 
 

§ 7 
 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, 
t.ex. stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighet-
ens tillstånd. 
 
 

 
 

Containrar mm  

 

8 §  

 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container som ska ställas upp 
på en offentlig plats är skyldig att tydligt märka containern med ägarens 
eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. 
 
Ägaren, eller den som är i ägarens ställe, till sådana objekt som nämns 
ovan som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt mar-
kera objektet med ägarens eller brukarens namn, adress 
och telefonnummer. 
Vid utplacering av sådana objekt ska brandskyddsaspekter beaktas. Vi-
dare ska särskild hänsyn tas till gång- och cykeltrafik. 
 
På varje hörn av container eller liknande anordning ska reflexer finnas 
och vara synliga från alla sidor. 
 
 

Markiser, flaggor och skyltar 
 

§ 9 
 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut  
över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana 
på lägre höjd än 4,50 meter. 
 
Markiser, flaggor, skyltar, banderoller och liknande anordningar får inte 
sättas upp på lägre höjd över marken så att den del av anordningen 
som hänger ner över en gångbana har lägre höjd än 2,30 meter, och 
den del som hänger över en körbana inte har lägre höjd än 4,50 meter.  
 
I den mån bygglov har beviljats, framgår av detta hur anordningen skall 
placeras.  
 
Samma villkor och bestämmelser som gäller för markiser, flaggor och 
skyltar skall även gälla grenar från träd, buskar och övriga utskjutande 
föremål. 
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Affischering 
 

§ 10 
 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av       
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar     
eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
 
Gatuskyltar, så kallade trottoarpratare, samt annan skyltning får inte 
sättas upp på offentlig plats utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
Tillstånd behövs dock inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare     
eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. 
Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och 
andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad 
där rörelsen finns. 
 
Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp affisch, annons eller 
annat sådant anslag på eller över offentlig plats eller på husvägg, sta-
ket, vägbro, kopplingsskåp, stolpar, träd eller liknande, som vetter mot 
offentlig plats.  
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller 
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.  
 
Tillstånd behövs inte heller för näringsidkare för att sätta upp annonser 
och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på 
byggnad där rörelsen finns.  
 

 

Högtalarutrustning 

Högtalarutsändning 
 

 
 

§ 11 
 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller lik-
nande utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
 

Förtäring av alkohol 
 

§ 12 
 

Spritdrycker, vin, starköl och folköl får inte förtäras inom områden som 
framgår av bilagd lista. 
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Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker med en alko-
holhalt överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats 
annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker inom 
områden som framgår av bilaga 1. 
 
 
 

Camping 
 

§ 13 
 

Camping får inte ske på Hästgärdet eller området vid Motionscentralen 
utan tillstånd från kommunen eller arrendatorn av Mössebergs Camping. 
 
Camping förbjuden på offentlig plats. 
 
 
 

Hundar 
 

§ 14 
 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestäm-
melserna i § 15 och 16 i dessa föreskrifter. Det som sägs i dessa para-
grafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund   
i tjänst. 
 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande 
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestäm-
melserna i 15 §.  
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad 
person, servicehund- och signalhund försedd med tjänstetäcke eller för 
polishund i tjänst. 
 
 
 
 

§ 15 

 
Hundar ska hållas kopplade inom områden som utgör försäljningsplats 
medan torghandel pågår, samt i de parker eller planteringar som fram-
går av bilagd lista under tiden den 1 april–30 september. 
 

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte 
inom inhägnade områden. 
 

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer. 
 

Hundar får inte vistas på begravningsplats eller badplats. Skogssjön ska  
i sin helhet betraktas som badplats. 



7 (10) 

 

§ 16 
 

Inom områden med sammanhållen bebyggelse ska föroreningar efter 
hundar plockas upp. 
 
Under vistelse utomhus på offentlig plats ska hund hållas under tillsyn.  
 
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de om-
råden där kommunen anordnat hundrastplatser.  
 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens 
namn, adress och telefonnummer.  
 
Orenlighet efter hund skall plockas upp dels på samtliga gångbanor, 
parkvägar samt samtliga offentliga platser. 
Orenligheten ska förslutas och placeras i där för avsedd behållare eller 
papperskorg 
 
Hundar får inte vistas på begravningsplats. 
 
Under perioden 1 juni – 31 augusti gäller kopplingstvång vid allmänna 
badplatser. 
Under perioden 1 juni – 31 augusti får hundar inte bada på de allmänna 
badplatserna.  
Skogssjön ska i sin helhet betraktas som badplats. 
 
 

 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
 

§ 17 
 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter 
från sjukhuset i Falköping respektive Falbygdsklinikerna samt äldre-   
och handikappboendet inom kvarteren Läkaren, Bergsliden 1, 2 och 13,   
Trätorgets äldreboende samt Ranliden i Falköping, Katarinagården i  
Torbjörntorp, Frökindsgården i Kinnarp, Alvershus i Åsarp, Björktuna  
och Vårdcentrum i Stenstorp, Elvagården i Vartofta, samt Vårdcentrum 
och Vilskegården i Floby. 
 

Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor 
på platser (gäller även andra platser än offentliga) i syfte att förhindra   
att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor. Tillståndsplikten gäller inom områden med samman-
hållen bebyggelse som inte omfattas av förbudet i ovanstående stycke i 
Falköping, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, Stenstorp, 
Torbjörntorp, Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle vid alla tidpunkter utom 
påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan klockan 20.00  
och 01.00 efterföljande dag. 
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§ 17 a 
 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska     
varor på offentlig plats inom områden med sammanhållen bebyggelse    
i Falköping, Broddetorp, Floby, Gudhem, Kinnarp, Odensberg, Stens-
torp, Torbjörntorp, Vartofta, Yllestad, Åsarp och Åsle i syfte att upprätt-
hålla den allmänna ordningen. 
 
 

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 
 

§ 18 
 

Paintballvapen får inte användas på de platser som anges i § 2 och 3    
i dessa föreskrifter. 
 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning och 

skjutning med handeldvapen m.m.  
 

§ 16 
 

Det är inom samtliga tätorter i Falköpings kommun endast tillåtet att an-
vända pyrotekniska varor under påskafton, valborgsmässoafton och ny-
årsafton klockan 20.00 - 01.00 efterföljande dag  
Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd från polismyndigheten.  
Avfyringsplats och nedslagningsplats får inte vara närmare bostadsbygg-
nad än 25 meter. 
 
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 
meter från sjukvårdsinrättning eller äldre- och omsorgsboenden.  
 
 
 

§ 18 
 

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med 
handeldvapen samt kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som 
avses i 2 kap. 1 § 2 st. vapenlagen. 
 
 
 
 
 

Ridning och löpning 
 

§ 19 
 

Ridning får inte ske i iordningställda löp- eller skidspår på Mösseberg 
eller Ålleberg annat än när spåret också är markerat som ridspår. På 
sistnämnda spår får inte ridning ske i iordningställt skidspår. 
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Ridning får inte ske i löp- eller skidspår annat än när spåret också är 
markerat som ridspår. På sistnämnda spår får inte ridning ske i iord-
ningställt skidspår. 
 
 
 

Avgift för att använda offentlig plats 
 

§ 20 
 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt 
med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder 
som har beslutats av kommunfullmäktige. 
 
 
 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
 

§ 21 
 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av § 5—9,    
§ 10 första stycket, § 11—19 i dessa föreskrifter kan dömas till penning-
böter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och för-
verkande. 
 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa fö-
reskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket 
ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyn-
dighetens rätt att utfärda förelägganden och rätt att förverka egendom. 

 

 
  

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Denna kommunala författning ersätter författningen 2012:18. 
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Alkoholförtäringsförbud   Bilaga 1 

Teckenförklaring 

                 

Alkoholförtäringsförbud utan 

särskilt tillstånd 

 

Bil 1.2 Gäller endast Veckan 

före skolavslutning samt skolav-

slutningsdagen 

Bil 1.2 
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Anmälningsärenden till tekniska 
nämndens sammanträde den 17 maj 2021 

 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för tekniska nämnden.   

 

Nr Ärende 

1 Samrådshandlingar för detaljplan Snickaren 3 i Falköpings tätort.  

Samrådstiden pågår från den 27 april till den 21 maj 2021. Samtliga 

samrådshandlingar finns på Falköpings kommuns webbplats:  

Detaljplaner – pågående arbete | Falköpings kommun (falkoping.se)  

2 Kommunfullmäktige § 44/2021 Revisionsberättelse för Falköpings 

kommun 2020  

3 Kommunfullmäktige § 45/2021 Falköpings kommuns årsredovisning 

för år 2020   

4 Kommunfullmäktige § 46/2021 Prövning av ansvarsfrithet för 

Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder för 

verksamhetsåret 2020 

5 Kommunfullmäktige § 47/2021 Pensionsriktlinjer för medarbetare och 

förtroendevalda 

6 Granskningsplan för dataskyddsombudet andra kvartalet 2021. 

Granskningen avser personuppgiftsincidenter. 

7 Kommunfullmäktige § 51/2021 Ändring av verksamhetsområden för 

vatten, spillvatten och dagvatten i Broddetorp, Kättilstorp och på 

Marjarps Industriområde 

 

https://www.falkoping.se/bygga--bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner---pagaende-arbete
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Anmälda delegationsbeslut till tekniska 
nämndens sammanträde den  
17 maj 2021 

Delegation 

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

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

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 

tjänstepersoner i enlighet med tekniska nämndens delegationsbestämmelser.  

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

samma rättsverkan som om det fattats av tekniska nämnden. Tekniska 

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

som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av tekniska nämndens 

delegationsbestämmelser ska anmälas till tekniska nämnden vid dess 

nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut 

presenteras för byggnadsnämnden i form av nedanstående förteckning. 

Delegationsbeslut  

Delegation avseende trafikfrågor (§ 9) 

Beslut Delegat  

Ordförandebeslut, Hyresrabatter till 

vissa lokalhyresgäster inom utsatta 

branscher under perioden 1 januari 

2021 – 31 mars 2021 

Tekniska nämndens ordförande 

Trafik, 

TA-planer 30 st granskade – 30 st 

tillåtna. 

Väghållarbeslut. 

Lokala trafikföreskrifter som 

upphävs. 

Blomlådor på kommunal gata. 

Vägvisning. 

Transporttillstånd. 

Trafikningenjör 

Parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade. 

6 st beviljade – 0 st avslag 

Gatuchef 
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Beslut Delegat  

Bidragsgivning. Utbetalning av 

kommunalt upprustningsbidrag 

Gatuchef 

Bidragsgivning. Utbetalning av 

kommunalt vägbidrag 

Gatuchef 
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Sammanträdesdatum 

2021-05-03 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 45 Dnr 2020/00342  

Övriga frågor 2021 

Under punkten fanns inget att behandla.      

 


