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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 61 Dnr 2020/00341  

Förvaltningschef informerar 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschefen informerar om diskussionsunderlaget med förslag på 

inriktning för den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026. 

Förvaltningschefen informerar om bakgrunden till att ett ordförandebeslut 

kommer tas om begäran om tilläggsanslag i investeringsbudgeten för 2021 

gällande iordningställande av nytt verksamhetsområde på del av fastigheten 

Falevi 8:14. 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 65 Dnr 2021/00232  

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Arbetet pågår med verksamhetsrapporten, en hel del arbete kvarstår, så i 

dagsläget finns inget klart resultat. 

Förvaltningsekonomen har tillsammans med avdelningschefer arbetat fram 

en preliminär prognos.  

Den är ungefär som i maj, park/gata - 0,2 miljoner kronor, kost-avdelningen 

2,8 miljoner kronor, fastighetsavdelningen -10,6 miljoner kronor, 

städavdelningen -0,1 miljoner kronor,  övrigt 2,4 miljoner kronor 

Controllern informerar om målbedömning.  
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Verksamhetsrapport per den 31 augusti 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapporten per den 31 augusti 

2021.        

Sammanfattning  

Förvaltningen redovisar en uppföljning efter åtta månader av år 2021 för 

nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. Uppföljningen 

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

årets utfall jämfört med årets budget samt måluppfyllelsen för nämnden.    

Bakgrund 

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. 

Förvaltningarna är ålagda att inkomma med en verksamhetsrapport per 

2021-08-31 i enlighet med utskickade instruktioner och mallar som ett led i 

detta arbete. 

 

Delårsresultatet för nämndens skattefinansierade del januari till augusti är 

-122,1 miljoner kronor vilket är 66 % av den totala budgeten. Prognosen för 

2021 visar på ett underskott med -5,4 miljoner. Underskottet beror på 

kostnader för rivning av Stenstorpskolan, vilket inte är budgeterat, -5,5 

miljoner kronor belastar årets resultat.   

På grund av felaktiga uppgifter i beräkningsunderlaget för internhyran har ett 

underskott på -5,8 miljoner kronor uppstått, internhyran har korrigerats 

gentemot hyresgästerna.  

Tekniska nämnden, 2021-09-20



 

  2(4) 

 

 

Kostavdelningens åtgärder för besparingar ger effekt och bidrar med ett 

överskott på 2,8 mnkr. Detta ihop med att övriga verksamheter också håller 

igen bidrar till att nämnden ordinarie verksamhet ändå prognostiseras till att 

hålla budget.   

För återställning av deponin har 4,3 miljoner kronor använts. Via avgifter 

från AÖS kommer 1 miljon kronor och resterande har finansierats från  

avsättningen för sluttäckningen. Ytterligare 1 miljoner kronor prognostiseras 

för återstående delen av året. 

VA-avdelningen prognosticerar att hålla budget. En ökad renoveringstakt av 

ledningsnät och VA anläggningar innebär ökade kapitalkostnader men detta 

har mötts av sänkta kapitalkostnader då internräntan sänkts.  

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

på matavfall att behandla är begränsad och intäkterna från 

behandlingsavgifterna är lägre än i fjol.  

Av budgeten på 60,9 miljoner kronor för de skattefinansierade re- och 

löpande investeringarna beräknas 51,8 miljoner kronor att förbrukas under 

2021.  

VA-avdelningens reinvesteringsbudget på 26,1 miljoner kronor beräknas att 

förbrukas. 

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

prognos för hela projektet över tid. Totalt har 55,5 miljoner kronor 

förbrukats hittills i år för de fleråriga skattefinansierade investeringarna, 4,2 

miljoner kronor för VA-avdelningen och 3,3 miljoner kronor för biogasen. 

Prognosen för 2021 års kostnader för de skattefinansierade fleråriga 

projekten är 88,3 miljoner kronor och 11,0 miljoner kronor för VA-

avdelningen samt 3,3 miljoner kronor för biogasen.  

Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 

alla fyra mål i olika hög grad. 

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. Kosten erbjuder 

valmöjligheter till både unga och äldre och vi jobbar med hållbara alternativ.  

Vårt 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 skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska 

öka arbetar vi bland annat för att säkerställa adekvata kompetenser för våra 

olika verksamheter, implementera ny teknik på olika vis i våra verksamheter, 

utveckla samarbeten mellan förvaltningens avdelningar men även med andra 

förvaltningar samt försöker minska förvaltningens klimatavtryck på olika 

vis, till exempel genom minskad energiförbrukning och byta ut farliga 

kemikalier mot miljövänliga alternativ. Ett ständigt arbete fortgår 

kontinuerligt med att utveckla våra verksamheter 
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Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 

alla fyra mål i olika hög grad. I denna verksamhetsrapport görs en 

målbedömning, för varje mål, utifrån skalan; Mindre god, Godtagbar, God 

och Mycket god. 

 

För att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping (mål 1) är 

förvaltningen med och bidrar med infrastruktur och bra miljöer, både 

inomhus och utomhus samt arbetar för en hälsofrämjande livsstil. För 

förvaltningen är en god kommunikation med invånarna av stor betydelse och 

nya angreppssätt har under detta ”covid-år” använts för att nå ut med 

information. Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål 

till god. 

 

För att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping (mål 2) är även här 

infrastrukturen viktig samt olika miljöers utformning. Förvaltningen arbetar 

för hållbara alternativ och en stor del av detta mål är arbetet för ett fossilfritt 

Falköping år 2030. Arbeten är påbörjade men då det ofta handlar om relativt 

stora insatser över tid, har inga större effekter av detta kunnat redovisas 

ännu. Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till 

god. 

 

Förvaltningens bidrag till att skapa förutsättningar för ett näringsliv som 

utvecklas (mål 3) är att skapa infrastruktur för att möjliggöra 

företagsetableringar. På denna punkt kan konstateras att förvaltningen är 

klara med all grundläggande infrastruktur i tid för att företagens olika 

etableringar ska kunna startas på utsatt tid enligt plan. Förvaltningen är även 

duktig på att arbeta för att främja lokal medverkan i olika upphandlingar. 

Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för detta mål till mycket 

god. 

 

Under målet att kommunens organisation ska vara utvecklande och 

förnyande med en tillitsbaserad ledning och styrning (mål 4) sker ett 

omfattande arbete. Förvaltningen arbetar aktivt på flera plan för att säkra sin 

kompetensförsörjning. Förvaltningen arbetar även aktivt med att skapa bra 

strukturer, nätverk, en bra arbetsmiljö samt att ge utvecklingsmöjligheter för 

sin personal, vilket bidrar till att skapa förutsättningar för att personal vill 

stanna kvar på sina tjänster. Ny teknik implementeras och utvecklas ständigt 

för att effektivisera, förenkla och förbättra olika delar av förvaltningens 

processer och verksamheter. Miljömedvetandet är högt och höga krav ställs i 

våra upphandlingar. Samarbete och processer mellan olika professioner 

främjas och ökar i omfattning, både inom förvaltningen, mellan förvaltningar 

men även med externa parter. Allt i syfte att hitta bra processer och 

strukturer för en utvecklande- och effektivare verksamhet till gang för 

kommunens invånare. Sammantaget bedömer nämnden måluppfyllelsen för 

detta mål till mycket god. 
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Förvaltningens bedömning 

Det prognostiserade underskottet för de skattefinansierade avdelningarna 

beror på rivningen av Stenstorpsskolan, detta är en engångs händelse och 

åtgärder för att nå budget är inte inarbetade i prognosen.  

För övriga befarade underskott har åtgärder gjorts för att kunna nå given 

budgetram.  

Biogasen har rejält minskade intäkter och är under utredning. Befarat 

underskott är inte finansierat utan kommer att belasta kommunens resultat. 

Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 

alla fyra mål i olika hög grad. Här har förvaltningen gjort en egen skattning 

av sitt arbete under årets första 8 månader. Skattningen har gjorts utifrån 

skalan; Mindre god, Godtagbar, God och Mycket god. 

För målet: att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping (mål 1) 

är förvaltningens bedömning en måluppfyllelsen motsvarande nivån god. 

För målet: att skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping (mål 2) är 

förvaltningens bedömning en måluppfyllelsen motsvarande nivån god. 

För målet: att skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas (mål 3) 

är förvaltningens bedömning en måluppfyllelsen motsvarande nivån mycket 

god. 

För målet: att kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad ledning och styrning (mål 4) är förvaltningens 

bedömning en måluppfyllelsen motsvarande nivån mycket god.  

Finansiering 

Prognostiserat underskott hos fastighetsavdelningen möts av prognostiserade 

överskott hos övriga avdelniningar inom nämnden. Underskottet som uppstår 

på grund av rivningen av Stenstorps skolan är en engångs kostnad och får 

falla ut i resultatet. 

Det prognostiserade underskottet för biogasen arbetas det med att hitta 

material för att få in intäkter men den befarade avvikelsen får bli en del i 

resultatet. 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens verksamhetsrapport per 31 augusti  2021     

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningsekonom 

Controller 

 

 

 

Tina Gustavsson 

Förvaltningsekonom 
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  patrick.nohlgren@falkoping.se 
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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 

ekonomistyrning. 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).  

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. 

Inom kostavdelningen finns det avtal 

gällande mattransporter under veckoslut 

och helgdagar. 

Avtal finns med Kapten Krok AB och 

Joakim Ågren. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

Platåskolan 

Arbetet med nybyggnation av en 7-9 skola har blivit 

försenat på grund av att detaljplanen får arbetas om. 

Detaljplan och bygglov har överklagats och 

Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. 

Byggnationen beräknas påbörjas under 2023 och 

beräknas färdigställas 2025. 

 

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. 

Städavdelningen påverkas i allt mindre omfattning 

av pandemin. Tillfälliga omflyttningar av personal 

och anpassningar görs dock fortfarande löpande 

beroende på hur verksamheterna öppnar upp. 

  

En försiktig återgång till mer normala förhållanden 

inleder höstterminen för kostavdelningen. 

Eftersom inga distansstudier pågår i vare sig 

grundskola eller gymnasium är erbjudande om 

lunchlåda satt på ”paus”. 

Serveringen av korv och bröd i entrén på gymnasiet 

har upphört men det går fortfarande att hämta 

salladslåda i cafeterian. 

Viss påverkan på verksamheten, p.g.a. restriktioner 

kopplade till pandemin, märks fortfarande av. Den 

service vi så gärna tillhandahåller, med måltider till 

lägeraktiviteter och till deltagare i sportevenemang 

förlagda till Falköping, upplevs inte som 

genomförbara och vi tvingas tacka nej. 

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 1,7 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 

uttrycks i den kommunövergripande klimatstrategin 

som beslutats av fullmäktige. 

 

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 

när varor tjänat ut så att de sorteras och inte hamnar 
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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 

Städavdelningen ser tillsammans med 

verksamheterna över ytor och städfrekvenser. 

Arbetet säkerställer 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.  

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 arbetar med att färdigställa 

underlaget för att införa nya interhyrorna enligt den 

nyligen beslutade policyn för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar, riktlinjer för hyressättning, 

gränsdragningslistor m.m. 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. Planen är antagen i 

kommunfullmäktige i juni 2021.  
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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 ges en beskrivning av vad vi arbetat 

med under varje mål och delmål. Utifrån vad 

förvaltningen åstadkommit görs sedan en bedömning 

av måluppfyllnaden utifrån bedömningsskalan 

mindre god, godtagbar, god och mycket god.  
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT 

HÅLLBART FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 1 

 

 

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 under sista året utvecklat 

informationen som finns tillgänglig på kommunens 

hemsida och framför allt den kommunkarta som 

finns där. Här finns numera information för 

allmänheten om planerade asfaltsläggningar, 

väghållare, parkeringar, pågående och planerade 

gräv arbeten, marktillstånd och vinterväghållning.  

VA-avdelningen har via hemsidan lagt ut 

information om vattenskyddsområden, biltvätt, 

fyllning av pool, dricksvattenkvalitet, 

kokningsrekommendationer, frusna 

vattenmätare/ledningar. Informationen på vissa sidor 

finns på flera olika språk för att kunna nå så många 

som möjligt. Information om vattenskyddsområdet 

skickades också som brev till alla fastighetsägare 

som finns innanför skyddszoner.  

 

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 antagna klimatstrategin för 

Falköpings kommun arbetar kostavdelningen 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 

andra tertialen 2021 har byggnationen av etapp 2B 
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fortsatt. Etappen innehåller ca 40 småhustomter, 

flerbostadshus och en förskola och park/gatas ansvar 

att iordningsställa mark, vägar, ledningar och övrig 

infrastruktur beräknas vara färdigställda under 

början av 2022.  

I somras antog kommunfullmäktige en VA-plan för 

Falköpings kommun som ett styrdokument för vatten 

och avlopp inom kommunen. VA planen berör bl.a. 

reservvatten, släck- och brandvatten, dagvatten och 

även VA utanför verksamhetsområden. 

Framtagande av en sådan övergripande plan har 

inneburit ett nära och bra samarbete med andra 

förvaltningar och avdelningar inom kommunen. VA-

avdelningen arbetar också vidare med 

reinvesteringar av rörledningar för att bibehålla 

”hundraårstakten”. Säkert vatten är en del av 

infrastrukturen som skapar en bra boendemiljö.  

 

 

ÖVRIGT: 

Falköpings utbyggda biogasanläggning producerar 

biogas av matavfall och restprodukter från 

jordbruket. Biogasen är fossilfri och framställs med 

energioptimal produktionsteknik för att vara hållbar 

i en cirkulär ekonomi mellan stad och land. 

Biogödsel som är en restprodukt efter rötningen är 

en klimatsmart gödning som återförs till jordbruket 

och ökar hållbarheten i livsmedelsproduktionen. 

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 och sjunkande behandlingsavgifter på 

matavfall. Efterfrågan på biogas har ökat då fler 

aktörer agerar på marknaden framför allt när det 

gäller förvätskad gas för tunga fordon 

 

Inga siffror för de kommunikativa kommunikativa indikatorerna presenteras i denna redovisning. Görs vid årsslut. 

Nämndens kommunikativa indikatorer 

Antal utförda kommunikationsaktiviteter med medborgarna. (st.) 

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

 

Motivering till målbedömning: 

Förvaltningen hittar nya vägar för kommunikation 
och försöker vara lyhörda. När det exempelvis under 
en viss period inkommit många frågor om något 
specifikt försöker vi informera om ämnet via tex vår 
hemsida. Vi har haft många möten via länk under 
detta Covid-år när fysiska möten inte varit möjliga. 

 

Målbedömning 

God 
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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: Arbetet med att ta fram en ny 

grönstrukturplan fortsätter. Dock kunde inte den 

tänkta projektanställningen tillsättas då det inte fanns 

tillräckliga sökanden till tjänsten. Detta arbete 

kommer återupptas i början på 2022.  

 

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 
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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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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 och avtal med en 

konsult har nu tecknas. Konsulten ska stötta 

kommunens projektgrupp med att ta fram 

Trafikstrategin. Detta arbete har kunnat påbörjas 

under andra tertialen och ligger i fas för den tänkta 

tidsplanen med en färdig Trafikstrategi till slutet av 

2022. Denna Trafikstrategi har bäring mot 

kommunens nya klimatstrategi, där bland annat en 

konvertering från fossila bränslen ingår som en del. 

 

 

 

ÖVRIGT: 

VA avdelningen blev beviljad fyra gröna lån från 

Kommuninvest – investeringar på Fåraberget och 

Marjarp samt reinvesteringar i Kättilstorp och i 

Falköping. Totala beloppet på lånen är 91 500 000 kr.  

På Kommuninvests hemsida kan man läsa lite mer om 

detta i artikeln ”Grönt ljus för Gröna lån till 

Falköping” 

(Här är länken: 

https://kommuninvest.se/2021/05/gront-ljus-for-

grona-lan-till-falkoping/ ) 

 

 

 

 

Inga siffror för de kommunikativa kommunikativa indikatorerna presenteras i denna redovisning. Görs vid årsslut. 

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) 

 

Motivering till målbedömning: 

Förvaltningen har under året fått bra feedback på 
många sätt, inte minst via DF-respons1. När det 
gäller fossilfritt finns en hel del att göra framöver. 
Uppdraget är nytt och arbete har påbörjats för att 
klara målsättningen. 

 

Målbedömning 

God 

                                                           
1 Kommunens system för hantering av synpunkter 

och felanmälningar från allmänheten.  
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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. Under andra tertialen har 

arbetet med den nya överlämningsbangården kunnat 

komma igång i den mer operativa delen och man nu 

är nu inne i projekteringsfasen här.  

VA-avdelningen har en fortsatt hög utbyggnadstakt 

för att bidra till en fungerande infrastruktur för såväl 

bostäder som företagsetableringar. Va-avdelningen är 

med i alla utbyggnadsprojekt där kommunalt vatten 

och avlopp är beslutat.  

 

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 kommer att göra 

ramavtalsupphandlingar på hantverkartjänster och 

konsulttjänster under hösten. 

Ett informationsmöte har hållits för upphandlingen av 

hantverkartjänsterna. 

Kostavdelningen genomför numera sina 

livsmedelsupphandlingar tillsammans med ett antal 

andra kommuner i Skaraborg via Skövde 

upphandlingsenhet. Senast valde man att avbryta 

Falköpings kommuns del när det gällde mejerivaror 

då det hela inte riktigt gick som man ville. Allt i ett 

försök att få till avtal med lokala företag. 

Avtal har efter en direktupphandling slutits med LK 

Vilt AB i Skara om leveranser av viltkött. 

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. 

VA-avdelningen har gjort en ny upphandling på 

schaktfri renovering av avloppsledningar. Att 

renovera avloppsledningar med schaktfria metoder 

sparar både pengar och miljö då man inte behöver 

gräva för att förnya.  

 

 

Motivering till målbedömning: 

Förvaltningen blir klara i tid med all grundläggande 

infrastruktur för att företagens etableringar ska kunna 

startas enligt plan. Dessa jobb har alltid hög prioritet 

då förseningar annars kan bli kostsamma för berörda 

företag. 

Vi är aktiva för att inkludera lokala företag i nya 

upphandlingar på olika vis. 

 

Målbedömning 

Mycket god. 
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https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
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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 arbetat för 

att hitta feriepraktikantplatser som har kunnat fungera 

i dessa coronatider. Park/gata har under sommaren 

kunnat ta emot lika många feriepraktikanter som 

vanligt.  

 

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. Startar ytterligare en 

utbildning i yrkessvenska under hösten och som 

kommer pågå fram till våren 2022. Förnyelse av 

PRYL-certifiering för berörda lokalvårdare är aktuell 

under hösten.  

Park/Gata har 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). 

Va avdelningen har återkommande utbildningar inom 

arbetsmiljön. Våra tekniker gick dricksvatten-

provtagningsutbildning för att kunna effektivisera 

dricksvattenkontroll. Även utbildning på provtagning 

på avloppsidan genomfördes. Kompetenshöjning tas 

upp vid varje utvecklingssamtal vid medarbetarna 

samt vid APT-möten.  

 

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. 

Aktiviteter: 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 aktivt 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 utför helt i egen regi. 

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. 
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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, social-

förvaltningen 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 (överföring av 

sensorinformation via radionät) har börjat användas 

av VA-avdelningen till bevakning av flöde och tryck 

på dricksvattenledningar för att tidigt upptäcka läckor 

på nätet. Arbetet med att införliva Lora i VA-

avdelningens styrsystem pågår. På detta sätt kan man 

få en samlad bild på anläggningar.  

Implementering av underhållssystem Maint Master 

har påbörjats. Arbete med implementeringen är 

flerårig och syftet är att optimera drift och processer 

på VA-anläggningar. 

VA-avdelningens verksamhetssystem Valvet har 

under året bytt databas vilket innebär bättre 

funktionalitet samt besparingar i licenskostnader. 

Valvet försätter att utvecklas och användas för att 

lagra information om ledningsnät och arbeten vi 

utför. Hittills i år har vi lagrat ca 800 kartkopplade 

bilder på ledningsarbeten.  

Park/gata har under 2021 startat ett nytt 

förvaltningssystem för att övervaka och samordna 

grävarbeten på kommunala gator. Systemet gör att vi 

har lättare för att hitta samordningsvinster mellan 

olika ledningsägare i Falköping men innebär också att 

kommunen tar ett steg framåt och genom avgifter 

minskar riskerna för att externa grävarbeten blir 

stående öppna under onödigt lång tid och försämrar 

trafikföringen i kommunen.  

Park/gata har även tagit fram nya rutiner för 

asfaltsplanering och utläggning vilket kommer 

minska riskerna att befintliga betäckningar blir 

överasfalterade.  

 

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 till minskad 

miljöpåverkan.   

Avdelningen gjorde upphandling av renovering av 

avloppsrör via flexibel foder – en schaktfri metod 

som sparar miljö. För att minska energiförbrukning 

på reningsverket Hulesjön gjorde man analyser och 

kom fram till att en installation av en ny kondensator 

för att minska den reaktiva belastningen behövdes. 

Investeringen har återbetalningstid på 2 år.   

På VA-avdelningens driftsenhet har i år ett arbete 

med att arbeta i enlighet med metoden 5S  (5S är en 

japansk steg-för-steg metod, som rätt tillämpad, 

skapar och upprätthåller ordning och reda på 

arbetsplatsen.). Arbetet syftar till att skapa struktur i 

allt arbete på enheten och optimering av lager och 

inköp av material. 

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 

Tekniska nämnden, 2021-09-20
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som blir så optimal som möjligt för alla parter över 

tid. 

För befintliga byggnader: Förvaltare pratar med 

verksamheten om verksamhetens behov och sina 

underhållsplaner för att minska risken för 

felprioriteringar. Detta sker främst via 

lokalgrupperna. 

VA-avdelningen: Ett stort arbete med 

egenkontrollprogrammen på reningsverken har 

påbörjats. Egenkontrollprogram för C-anläggningar 

och Hulesjöns reningsverk är färdiga och inskickade 

till tillsynsmyndigheten (MÖS) och arbete med 

resterande anläggningar pågår. Egenkontrollprogram 

är lagstadgad enligt Miljöbalken och 

egenkontrollförordningen.  

 

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. 

Aktiviteter: 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.  

VA-avdelningen har börjat använda SMS tjänst vid 

byte av vattenmätare och även vid driftstörningar på 

nätet. Att man aviserar byte av vattenmätare via SMS 

har avsevärt förbättrat processen. Abonnenterna är 

mer uppmärksamma på den bokade tiden och har 

större möjlighet att vara hemma vid bytet.   

 

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. 

Aktiviteter: 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 

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. Uppföljning sker 

på helårsbasis men tendensen efter våren ser positiv 

ut. 

VA-avdelningen tar input via kundtjänst samt via DF 

respons. I sista medborgarundersökningar låg VA-

avdelningen i toppen på rankningen och vi strävar 

efter att behålla placeringen.  

Städavdelningen arbetar genom samverkan med 

verksamhetsansvariga. Det sker genom 

direktkontakter samt städråd. På städråd säkerställs 

gällande överenskommen lokalvårdsbeskrivning, 

förväntningar respektive nöjdhet och hur slitage och 

nedskräpning påverkar allas arbetsmiljö.   
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Inga siffror för de kommunikativa kommunikativa indikatorerna presenteras i denna redovisning. Görs vid årsslut. 

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 särskilt2 boende som är nöjda med maten ska öka.(%) 

Andelen brukare i ordinärt3 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) 

 

 

Motivering till målbedömning: 

Förvaltningens personal har erbjudits många 

utbildningar. Digitaliseringen har dessutom 

inneburit en möjlighet för fler utbildningar ur både 

tids- och kostnadsaspekt. 

Förvaltningen ligger bra till i medarbetarenkäten.  

Under denna sommar; trots covid-pandemi, har 

förvaltningen lyckats ordna fler sommarpraktik-

platser än vanligt, vilket behövts då omsorgen inte 

kunnat erbjuda platser i samma omfattning som 

brukligt. 

Förvaltningen tar kontinuerligt till sig ny teknik och 

hittar även nya användningsområden för den, 

exempelvis LORA-systemet (P/G, VA). Detta till 

gagn både internt och för våra invånare i kommunen.  

 

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

hemtjänst. 

Målbedömning 

Mycket god 
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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 

17 000  färre portioner jämfört med året innan. Det 

är främst antalet portioner för Barn- och 

utbildningsförvaltningen som har minskat till följd 

av Covid-19 och det under det första halvåret av 

2021.

 

 

 

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     

Maj  132 406      150 744     

Juni  98 984      100 120     

Juli  14 621      23 232     

Augusti  99 948      105 107     

Socialförvaltningen

Januari  52 958      52 819     

Februari  49 720      47 073     

Mars  52 660      52 000     

April  50 802      49 710     

Maj  52 030      51 339     

Juni  50 540      49 618     

Juli  53 131      51 708     

Augusti  53 190      52 132     

Externa portioner

Januari  818      1 729     

Februari  623      2 009     

Mars  789      2 433     

April  695      1 710     

Maj  744      1 204     

Juni  369      1 382     

Juli  -      -     

Augusti  454      106     

Totalt antal portioner  1 364  099       1 346  990      
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Personalredovisning 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 

PERSONALPLANERING 

Kostavdelningen planerar inga personalförändringar 

under 2021. Dock kan en viss förskjutning av 

personaltid mellan olika kök förekomma. 

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. Skolan i Åsle är från och med 

augusti friskola vilket innebär att avdelningen inte 

längre städar dessa lokaler som motsvarar ca 1 140 

kvadratmeter. Vandrarhemmet har sålts och städas 

därmed inte längre. Campingen fortsätter 

avdelningen att städa i väntan på beslut för den 

fortsatta driften  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Kostavdelningen behöver upprätthålla den 

kompetens och den bemanning som är planerad för  

 

 

 

året och ämnar därför ersätta pensionsavgångar, 

uppsägningar och tjänstledigheter som sker under 

2021. Tillgången till kompetens är märkligt låg då 

man kunde tro att all restaurangpersonal som under 

pandemin blivit av med sina arbeten skulle se 

tjänster inom kommunal förvaltning som attraktivt. 

Målsättning är att samtliga lokalvårdare har 

grundläggande lokalvårdsutbildning med möjlighet 

till PRYL-certifiering. Ytterligare en till två dagars 

fortbildning sker per år.  

Med medel från Omställningsfonden pågår digital 

utbildning i Yrkessvenska för lokalvårdare. 

Utbildningen genomförs under stora delar av 2021 

och kommer förlängas till delar av 2022. 

Yrkeskompetens är viktig för en attraktiv 

arbetsgivare. 

Fastighetsavdelningen har som målsättning att  

befintliga fastighetsskötartjänster uppgraderas till  

fastighetstekniker. Det ska ske dels genom 

nyrekrytering vid nyanställning, dels genom 

vidareutbildning av befintlig personal.
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FRÅNVARO 

Sjukfrånvaro samtliga anställda per avdelning inklusive 

anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie 

arbetstid). Hälsotalen redovisas från och med 2021 enligt 

följande:  1. januari- april 2. januari-augusti 3. Januari-

december (årsredovisning) Syftet med denna redovisning 

är att se förändringen över året. 

Inom parentes visas siffrorna för samma period 2020 

januari-augusti. Under april 2020 förändrades 

organisationsnumren inom olika verksamhetsområden och 

därför är inte hälsotalsstatistiken januari – augusti 2020 

tillförlitlig att jämföras med januari- augusti 2021. Därav 

finns det inga jämförande siffror per avdelning perioden 

januari-augusti 2020. 

 

 

 

 

Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring 

och svarta ingen större skillnad mot samma period 

föregående år. 

Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare har 

45,91 % ingen sjukfrånvaro alls under januari-augusti 

2021 (48,48 % 2020) och 19,3 % har 1-5 

sjukfrånvarodagar under januari-augusti 2021 (16,3 % 

2020). 

2021 blir ett speciellt år i sjukfrånvarostatistiken pga. 

pandemin Covid-19 och andra sjukskrivningsregler. 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro samhällsbyggnadsförvaltningen per avdelning januari – augusti 2021

  

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 branschens utveckling 

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.  

 

  

Avdelning Totalt Kvinnor Män 
Varav över 60  

dgr 
-  29  år 30  –  49  år 50  år -  

Förvaltningen totalt
6,2 %
(6,4)

8,1 % 
(7,7)

3,4 % 
(4,4)

38,0 %
(34,7)

6,2 % 
(5,3)

6,0 % 
(5,7)

6,4 % 
(7,2)

Ledning o adm 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Kost 10,2% 11,5% 5,7% 47,0%

Fastighet 3,7% 2,8% 3,8% 33,6%

Park/Gata 3,5% 4,4% 3,3% 15,8%

Städ 5,4% 5,8% 2,2% 28,0%

VA avd och Biogas 1,8% 3,9% 1,3% 0,0%

Växel/reception 3,9% 3,9% 0,0% 0,0%
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 

RESULTATRÄKNING 

Nämndens resultat den 31 augusti är -122 240 tkr 

vilket är 66,0 % av budgeten. Prognosen för 2021 

visar på ett underskott med – 5 405 tkr. 

Nämndens utfall har påverkats av konsekvenserna 

av pandemin Covid-19 då verksamheterna som 

servas delvis haft distansundervisning samt att vissa 

verksamheter har varit stängda. Efter sommaren har 

det dock börjat att återgå till mer normalläge. 

Intäkterna prognostiseras ligga lägre än budgeterat. 

De minskade externa intäkter beror på att 

kostavdelningen har haft minskade beställningar 

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

Statsbidragen överstiger budget då ersättning för 

sjuklönekostnaden utgår för januari – september på 

grund av Covid-19. 

De interna intäkterna avviker mot budget då 

internhyran korrigerats under året på grund av 

felaktiga uppgifter i beräkningsunderlaget. Det är 

dels en korrigering för kapitalkostnader som berör 

ett objekt och dels uppgifter om ytor för de nya 

objekt som uppförts. 

De interna intäkterna ökar jämfört med föregående 

år samtidigt som även de interna kostnaderna ökar, 

detta beror på att vi numera brutto debiterar 

internhyrorna från 2021. 

Personalkostnader och verksamhetskostnader 

prognostiseras ligga lägre än budgeterat. Detta kan 

delvis förklaras av att vissa verksamheter tillfälligt 

har stängts igen p.g.a. Covid -19. Personal har 

omdirigerats och kunnat täcka upp vid frånvaro och 

vikariekostnaden har därför minskat. 

Verksamhetskostnader ökar jämfört med föregående 

år p.g.a. ökade skötselytor för park/gata samt ökade 

lokalytor för fastighetsavdelningen, detta påverkar 

även personalkostnaderna som ökar jämfört med 

tidigare år. 

Kapitalkostnader ligger på ungefär samma nivå som 

föregående år. En sänkning av internräntan har 

gjorts från 2%  till 1,25 % 2021. Sänkningen har 

mötts av ökade kapitalkostnader då nya 

investeringar har aktiverats och tagits i bruk.

Resultaträkning (tkr)  
Utfall 

2020-08  

Utfall 

2021-08  

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm  3 603      2 966      6 904      5 096     -1 808     

Statsbidrag  3 168      3 021      3 283      3 970      687     

Övriga intäkter  10 727      11 109      16 111      15 931     -180     

Interna intäkter  212 101      228 001      352 850      344 136     -8 714     

Summa intäkter  229  599       245  096       379  148       369  133      -10  015      

Kostnader

Personalkostnader -101 089 -106 104     -163 728 -159 866      3 862     

Verksamhetskostnader -110 391 -119 770     -188 261 -184 567      3 694     

Kapitalkostnader -79 933 -77 546     -115 919 -116 733     -814     

Interna kostnader -48 578 -63 915     -96 403 -98 535     -2 132     

Summa kostnader -339  991     -367  336      -564  311     -559  701      4  610      

Resultaträkning skattef inansierat -110  392      -122  240      -185  163      -190  568      -5  405      
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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. Den 1 april har driften av friluftsområdet 

Mösseberg omorganiserats till Kultur och Fritid, 

vilket innebär att både personal och budget flyttats 

dit. 

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

Orsaken till den negativa prognosen är framförallt 

omfattande kostnader för järnvägsverksamheten på 

Marjarp samt att fler timmar som lagts på 

parkunderhåll 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. I samtliga 

tätorter har vårsopningen, som är en del av 

vinterväghållningen, sopats i egen regi utan externa 

aktörer. Detta som en del i besparingsåtgärderna. 

vilket medfört att kostnaderna kunnat hållas nere 

med ca 100 tkr. 

De stora satsningarna på utbyte av belysnings-

armaturer mot LED ger nu besparingseffekter på 

budget och har nu trots ökade elkostnader kunnat 

medföra lägre kostnader om ca 400 tkr jämfört med 

tidigare år. 

 

KOST 

Kostavdelningen prognostiserar ett överskott på 

2,8 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. 

FASTIGHET 

Fastighetsavdelningens prognos för 2021 är ett 

underskott på - 10,3 mnkr. 

Rivningskostnaden för Stenstorpsskolan beräknas 

till drygt 6,5 mnkr, varav 5,5 mnkr belastar 2021 och 

är inte budgeterad.  

Vid beräkning av internhyrorna för de fastigheter där 

nyinvesteringar gjorts under 2021, har ytan blivit 

felaktig, detta har korrigerats och innebär minskade 

interna intäkter med 5,8 mnkr för 

fastighetsavdelningen. 

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 på - 0,1 mnkr. 

Avdelningen har ökade kostnader då användning av 

engångsmaterial ökat i och med Covid -19. Det har 

t.ex. gått åt mer pappershanddukar och 

desinfektionsmedel. Budgeten för 2021 har minskat 

med 0,5 mnkr jämfört med föregående år. 

Verksamheternas hittills kända behov av städning är 

det som motsvarar städavdelningens uppdrag. 

Städavdelningen utför städning enligt de 

lokalvårdsbeskrivningar som gäller.  

Verksamhetsredovisning (mnkr) 
Utfall 

2020-08  

Utfall 

2021-08  

Budget

 2021 

Prognos

2021-12  

Avvik-

else 

Park/Gata -40,4 -44,7 -65,3 -65,5 -0,2

Kost -58,5 -59,8 -96,4 -93,6 2,8

Fastighet -7,4 -12,8 -12,8 -23,1 -10,3

Städ -0,2 -0,9 -1,4 -1,5 -0,1

Övrigt -3,9 -4,1 -9,3 -6,9 2,4

Nämndens resultat skattef inanseriat -110 ,4 -122 ,2 -185 ,2 -190 ,6 -5 ,4
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ÖVRIGT 

Ett överskott på 2,4 mnkr prognostiseras. Budget för 

ökade lönekostnader för städavdelningen har lagts 

här och genererar ett överskott på 1,3 mnkr. 

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 året har 

arbete med lakvatten samt dränering och 

färdigställande av slänter utförts för totalt 4,3 mnkr 

under 2021: Ytterligare 1,0 mnkr prognostiseras i 

kostnader för resterande del av året. Intäkter på runt 

1 mnkr kommer via AÖS avgifter och resterande 

kostnader finansieras genom avsättningen för 

sluttäckningen. 
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TAXEFINANSIERAT 

VATTEN OCH AVLOPP 

 

VA-avdelningen prognostiserar 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 pågår för att få en 

taxeökningstakt som följer reinvesteringsbehovet.

Resultaträkning (tkr)  
Utfall 

2020-08  

Utfall 

2021-08  

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm  37 704      40 567      58 451      60 618      2 167     

Statsbidrag  28      25      -      24      24     

Övriga intäkter  75      78      80      78     -2     

Interna intäkter  3 424      3 226      5 643      4 970     -673     

Summa intäkter  41 231      43  896       64  174       65  690       1 516      

Kostnader

Personalkostnader -8 803 -9 885     -14 000 -15 486     -1 486     

Verksamhetskostnader -17 194 -15 591     -24 985 -25 186     -201     

Kapitalkostnader -14 358 -13 674     -21 500 -21 500      -     

Interna kostnader -2 795 -2 322     -3 689 -3 518      171     

Summa kostnader -43  149      -41 472      -64  174      -65  690      -1 516      

Resultaträkning VA -1 918       2  424       -       -       -      
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BIOGAS

 

 

Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 

var 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. Avtal om leverans av färdig 

matavfallsslurry har tecknats för 2022. Tillgången 

av rötbart material för resten av året beräknas räcka 

för att kunna upprätthålla gasproduktionen. 

Sammantaget befaras ett underskott under året då 

inte material med bättre behandlingspriser finns att 

avtala.

   

Resultaträkning (tkr)  
Utfall 

2020-08  

Utfall 

2021-08  

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm  4 604      1 224      2 665      1 888     -777     

Statsbidrag  582      552      1 530      552     -978     

Övriga intäkter  413      534      450      736      286     

Interna intäkter  -      -      405      -     -405     

Summa intäkter  5  598       2  310       5  050       3  176      -1 874      

Kostnader

Personalkostnader -626 -712     -860 -982     -122     

Verksamhetskostnader -2 101 -2 494     -62 -3 385     -3 323     

Kapitalkostnader -766 -1 561     -2 605 -2 633     -28     

Interna kostnader -608 -581     -1 523 -876      647     

Summa kostnader -4  101     -5  348      -5  050      -7  876      -2  826      

Resultaträkning Biogas  1 497      -3  039       -      -4  700      -4  700      

Tekniska nämnden, 2021-09-20
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Investeringsredovisning 

SKATTEFINANSIERAT - INVESTERINGAR 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

Park/gata 

Reinvesteringar och löpande investeringar för 

park/gata följer den fastställda utvecklingen och ser 

ut att rymmas inom budget för 2021. Under andra 

tertialen av 2021 har stora satsningar gjorts på 

trafiksäkerhetsåtgärder samt ombyggnation av 

kommunens cirka 130 belysningscentraler som nu 

flyttas ut ifrån FEAB anläggningar. Detta då vintern 

varit lång och det ofta är ineffektivt att genomföra 

anläggningsarbeten på vintern. Samtlig planerad 

asfaltsunderhåll är beställd och utförd och behov är 

fortsatt stort framförallt på gångbanor och 

cykelbanor där underhållet är eftersatt.  

Det är beställt lastbilar för 5 miljoner, dessa 

levereras först 2022, därför blir det medel kvar för 

2021. 

Fastighet  

I investeringsbudgeten ingår reinvesteringar för 

22,5 mnkr, varav 3,6 mnkr från 2020. 

Reinvesteringar är större underhållsåtgärder på våra 

fastigheter. Exempel på åtgärder som utförs under 

2021 är renovering av bastu och duschrum på 

Odenbadet, renovering av lägenheter, hissbyten, 

reparation yttertak, renovering papptak, byte 

ventilationsaggregat och fasadrenoveringar på flera 

fastigheter. 

(mnkr) 
Utfall

2021-08  

Budget

2021 

Avvik-

else 

Prognos

2021-12  

Re-/löpande investeringar -24 ,6 -60 ,9 9 ,1 -51,8

Maskiner och inventarier -1,5 -11,3 7,3 -4,0

Park/Gata -0,3 -9,8 7,3 -2,5

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

Städ 0,0 -0,1 0,0 -0,1

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

Övrigt 0,0 -0,3 0,0 -0,3

Park/Gata -10,4 -20,5 1,8 -18,7

Offentlig belysning -0,8 -4,9 1,1 -3,8

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

Trafiksäkerhetsåtgärder -2,4 -4,7 0,0 -4,7

Asfaltsunderhåll -6,7 -7,2 -0,3 -7,5

Reinvesteringar Marjarp 0,0 -0,5 0,2 -0,3

Reinvestering parker -0,2 -1,5 0,6 -0,9

Reinvestering gatukropp -0,3 -1,2 0,2 -1,0

Fastighet -12,8 -29,1 0,0 -29,1

Passage, larm -1,2 -2,0 0,0 -2,0

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

Reinvsteringar -10,5 -22,8 0,0 -22,8

Lokalförändringar utanför ram -1,0 -3,7 0,0 -3,7

Fleråriga investeringar (se spec sid 28) -55 ,5 -310 ,4 222 ,1 -88 ,3

Summa nämnden skattef inansierat -80 ,2 -371,3 231,3 -140 ,1

Tekniska nämnden, 2021-09-20
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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 

2021-08  

Projekt-

kalkyl 

Ack 

utfall 

alla år 

Prognos 

projekt 

Avvikelse 

projekt 

Fastighet skolor -9,9 -489,7 -148,1 -488,6 1,1

Platåskolan - Fastighet -6,3 -338,0 -49,2 -338,0 0,0

Vindängen -2,7 -100,0 -97,4 -98,9 1,1

Mössebergsskolan ventilation -0,4 -4,7 -0,5 -4,7 0,0

Odensbergsskolan - förskola/kök -0,5 -32,0 -1,0 -32,0 0,0

Odensbergsskolan - moduler skola 0,0 -15,0 0,0 -15,0 0,0

Fastighet vård och omsorg -42,4 -137,0 -78,2 -136,6 0,4

Frökindsgården, ombyggnad -0,8 -23,1 -1,1 -25,7 -2,6

Nytt korttidsboende -0,2 -28,7 -0,5 -28,7 0,0

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

Ranliden, ombyggnad till kontor -41,4 -81,0 -72,4 -78,0 3,0

Fastighet Övrigt -1,3 -13,6 -2,6 -16,3 -2,6

Ventilation Stadshuset -0,2 -5,0 -0,4 -5,0 0,0

Stenstorps vårdcentral -0,3 -4,0 -0,4 -5,8 -1,8

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

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

Falköpings energisparprojekt (FEP) -0,7 -1,3 -0,7 -1,3 0,0

Näridrottsplatser (sista året) 0,0 -0,1 0,0 -0,9 -0,8

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

ParkGata -1,9 -64,2 -11,5 -64,2 0,0

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

Plantisparken -0,7 -11,7 -7,3 -11,7 0,0

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

Utveckling stadskärna -1,2 -25,0 -1,9 -25,0 0,0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -55 ,5 -704 ,5 -240 ,4 -705 ,7 -1,2

Tekniska nämnden, 2021-09-20
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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 (Partnering-

entreprenad) har utförts. Projektering har utförts. 

Detaljplan och bygglov är överklagat och 

Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. 

Detaljplanen får arbetas om. Byggnationen 

beräknas påbörjas under 2023 och beräknas 

färdigställas 2025. 

Mössebergsskolans ventilation  

Ombyggnad ventilation, hus 1, kommer att påbörjas 

under 2021, färdigställs i början av 2022. 

Odensbergsskolan  

Förhyrning av modulskola, skolan beräknas vara 

klar i början av 2022. 

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 

och 2022. 

Stenstorps Vårdcentral  

Ombyggnad av vårdcentral på uppdrag av 

hyresgästen Närhälsan. Ombyggnaden kommer att 

påbörjas under 2021 och färdigställas i början av 

2022. 

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. 

Under 2021 kommer projektdirektiv att 

utföras på: 

Idrottsplatsyta för Platåskolan, Åttagårdsskolan, 

Vartoftaskolan och Elvagården inklusive kök, 

Gudhemsskolan inklusive kök, förskola Fåraberget, 

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. Då 

den tänkta detaljplanen överklagats och inte kunnat 

vinna laga kraft är planen att arbetena kan påbörjas 

först under 2023.  

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. 

  

Tekniska nämnden, 2021-09-20
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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 nu är avslutad och avtal har 

kunnat tecknas med arkitektfirman SYDVÄST. 

Arbetet har nu startats med att ta fram färdiga 

gestaltningsförslag och en totalkalkyl för att kunna 

fastslå lämplig etappindelning för utförandet av 

bygget.  

Exploatering  

Exploateringsprojekt redovisas i  

kommunstyrelsens verksamhetsrapport där 

budgeten ligger. 

 

 

 

 

  

Tekniska nämnden, 2021-09-20
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TAXEFINANSIERAT - INVESTERINGAR 

  

 

 

VA (mnkr) 
Utfall

2021-08  

Budget

2021 

Avvik-

else 

Prognos

2021-12  

Re-/löpande investeringar -19 ,6 -26 ,1 0 ,0 -26 ,1

Anslutningar -1,9 3,9 -0,4 3,5

Anslutningsavgifter -1,6 5,4 -0,9 4,5

Nyanslutningar (serviser) -0,3 -1,5 0,5 -1,0

Åtgärder på ledningsnätet -11,8 -22,0 1,1 -21,0

Reliningar -2,7 -6,5 -1,2 -7,8

Reinvesteringar på ledningsnät -8,3 -11,4 -0,1 -11,5

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

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

Hollendergatan Platåskolan -0,8 -2,6 1,9 -0,7

Åtgärder på anläggningar -5,4 -6,5 -1,5 -8,0

Reinvestering el/styr -0,6 -1,0 0,0 -1,0

Reinvestering maskin/utrustning -0,2 0,0 -0,6 -0,6

Stenstorp VC pumpstation-brädd -1,0 -0,5 -0,6 -1,1

Hulesjön - åtgärder -2,6 -4,2 0,2 -4,0

Hulesjön - byte ledningar -1,0 -0,7 -0,3 -1,0

Paxtankar 0,0 -0,1 -0,2 -0,3

Övriga inventarier -0,6 -1,5 0,8 -0,7

Vattenmätare -0,6 -1,0 0,4 -0,6

Övriga inventarier 0,0 -0,5 0,4 -0,1

Fleråriga investeringar VA, se spec sid 32 -4 ,2 -20 ,7 9 ,7 -11,0

Summa nämnden -  VA-kollektivet -23 ,8 -46 ,8 9 ,7 -37 ,1

Biogas (mnkr) 
Utfall

2021-08 

Budget

2021 

Avvik-

else 

Prognos

2021-12 

Fleråriga investeringar Biogas -3 ,3 -2 ,5 -0 ,8 -3 ,3

Summa nämnden -  Biogas -3 ,3 -2 ,5 -0 ,8 -3 ,3

Tekniska nämnden, 2021-09-20
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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. Schaktfri renovering av 

avloppsledningar utfördes under första halvåret, en 

till omgång är planerad till hösten. I Stenstorp 

renoverades/rustades upp pumpstation vid 

Vårdcentralen för att kunna möta större mängd av 

vatten vid skyfall, vilket bidrog till bättre robusthet i 

systemet och minskad risk för källaröversvämning. 

På Hulesjöns reningsverk utfördes ett antal mindre 

projekt, bland annat skalskyddet runt reningsverket. 

Det pågår utredningen om biologisk rening inför 

större investering 2022. 

FLERÅRIGA PROJEKTINVESTERINGAR  - 

TAXEFINANSIERAT

VA - 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. 

VA- Utökning verksamhetsområde 

Kättilstorp 

Verkställande av detaljplan och utökande av 

verksamhetsområde för Ryttarevägens förlängning 

har inleds och beräknas vara klar till hösten 2021. 

VA - Matarvattenledning Danska vägen  

För att trygga dricksvattenförsörjningen till 

reservoarerna efter Skaraborgs Vattens flytt av 

matarvattenledningar samt ny detaljplan för fortsatt 

utbyggnad av BS-Mekaniska 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. 

Biogas - Ny rötkammare 

Projekt ”Ny rötkammare” och ”Efterrötkammare” 

har slutbesiktigats och tagits i drift under början av 

året. Slutbetalning har skett under maj månad efter 

åtgärdande av besiktningsanmärkningar. Projekten 

har överskridit projektbudgeten av anledningar som 

kommer att redovisas i projektredovisningen.

Investeringsplan (mnkr) 
Utfall 

2021-08  

Projekt-

kalkyl 

Ack 

utfall 

alla år 

Prognos 

projekt 

Avvikelse 

projekt 

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -4,2 -53,0 -30,0 -53,5 -0,5

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -3,7 -32,0 -26,5 -32,5 -0,5

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

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

Biogas -3,3 -29,7 -37,7 -37,7 -8,0

Ny rötkammare -3,3 -29,7 -37,7 -37,7 -8,0

Tekniska nämnden, 2021-09-20
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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 årsbokslut 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. 

  

Tekniska nämnden, 2021-09-20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 62 Dnr 2020/00340  

Aktuella lokalfrågor 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschef informerar om ombyggnationen av Närhälsan i Stenstorp 

och diskussioner kring apotekslokalen.  
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§ 70 Dnr 2021/00170  

Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Rapporten läggs till handlingarna.       

Bakgrund 

En rapport har sammanställts över inkomna synpunkter, frågor, förslag och 

beröm som under 1 april till 31 juli 2021 har kommit in till samhälls-

byggnadsförvaltningen. 

Ärendena berör samtliga avdelningar inom förvaltningen. Av dessa är många 

förslag, vilket förvaltningen uppskattar då det kan hjälpa till att utveckla 

verksamheterna. Samtliga ärenden är avslutade varför rapporten läggs till 

handlingarna.    

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden godkänna 

rapporten.   

Finansiering 

Hanterade konsekvenser av inkomna synpunkter har rymts inom befintlig 

ram. 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 

Rapport inkomna synpunkter.         
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Kansli 

 

Anna-Karin Andersson   Nämndsekreterare      anna-karin.andersson@falkoping.se  
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Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 

Förslag till beslut 

1 Rapporten läggs till handlingarna.        

Bakgrund 

En rapport har sammanställts över inkomna synpunkter, frågor, förslag och 

beröm som under 1 april till 31 juli 2021 har kommit in till samhälls-

byggnadsförvaltningen. 

Ärendena berör samtliga avdelningar inom förvaltningen. Av dessa är många 

förslag, vilket förvaltningen uppskattar då det kan hjälpa till att utveckla 

verksamheterna. Samtliga ärenden är avslutade varför rapporten läggs till 

handlingarna.    

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden godkänna 

rapporten.   

Finansiering 

Hanterade konsekvenser av inkomna synpunkter har rymts inom befintlig 

ram. 

Beslutsunderlag 

Rapport inkomna synpunkter.       

 

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 

Tekniska nämnden, 2021-09-20



1 (12) Synpunkter och frågor

Rapport inkomna synpunkter
Vald period 2021-04-01 - 2021-07-31

Sammanfattning

 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 78 95,1%

Öppna 4 4,9%

Totalt 82 100,0%

Totalt

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

2021

Total 0 0 0 22 17 20 23 0 0 0 0 0
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25

Registrerade synpunkter (2021-04-01 - 2021-07-31) 
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2 (12) Synpunkter och frågor

 

Status Antal %

Handläggare har svarat 45 54,9%

Svar ej önskat/möjligt 26 31,7%

Autosvar felanmälan 6 7,3%

Mottagningsbekräftelse skickad 5 6,1%

Totalt 82 100,0%

 

Inkom via Antal %

Webbplatsen 81 98,8%

E-post 1 1,2%

Totalt 82 100,0%

 

Medfört förbättring Antal %

Mycket 32 44,4%

Oklart/förbättringspotential 14 19,4%

Lite 13 18,1%

Inte alls 12 16,7%

Irrelevant 1 1,4%

(blank) 0,0%

Totalt 72 100,0%

 

PuL-granskat Antal %

Publicera 51 62,2%

Publicera inte 31 37,8%

Totalt 82 100,0%

55% 32% 
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3 (12) Synpunkter och frågor

 

Lämnad av Antal %

Extern (synpunkt från allmänheten) 81 98,8%

Intern (synpunkt från anställd) 1 1,2%

Totalt 82 100,0%

 

Sekretess Antal %

Nej 82 100,0%

Totalt 82 100,0%

99% 

1% 

Extern
(synpunkt från
allmänheten)

Intern
(synpunkt från
anställd)

100% 

Nej
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4 (12) Synpunkter och frågor

Fördelning per avdelning

 

Avdelning Antal Fördelning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 82 100,0%

Fastighet 6 7,3%

Kost 7 8,5%

Lokalvård 1 1,2%

Park/gata 60 73,2%

Receptionen 1 1,2%

Tekniska nämnden 1 1,2%

VA 6 7,3%

Totalt 82 100,0%
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5 (12) Synpunkter och frågor

Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 45 43,3%

Fråga 28 26,9%

Förslag 19 18,3%

Felanmälan 6 5,8%

Beröm 6 5,8%

Totalt 104 100,0%
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Antal 

Fastighet Kost Lokalvård Park/gata Receptionen
Tekniska
nämnden

VA

Klagomål 3 6 1 34 1

Förslag 2 16 1

Fråga 1 4 20 1 2

Felanmälan 3 3

Beröm 6

Synpunktstyp per avdelning 
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6 (12) Synpunkter och frågor

Synpunkten avser

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Avser Antal Fördelning

Fysisk miljö 74 90,2%

Kost 4 4,9%

Övrigt 2 2,4%

Städ 1 1,2%

Service & tjänster 1 1,2%

Totalt 82 100,0%
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7 (12) Synpunkter och frågor

Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Kommer att åtgärdas 26 30,2%

Ingen åtgärd genomförs 19 22,1%

Framförd till berörd personal 15 17,4%

Åtgärdat 9 10,5%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 5 5,8%

[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat] 4 4,7%

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd 4 4,7%

Tas med vid framtida planering 4 4,7%

Totalt 86 100,0%
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8 (12) Synpunkter och frågor

Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e-post 47 57,3%

Vill ej bli kontaktad 26 31,7%

Per telefon 7 8,5%

Per brev 2 2,4%

Totalt 82 100,0%
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9 (12) Synpunkter och frågor

Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-NummerTotal

Kommer att åtgärdas 26

Allmän renhållning av nedskräpning 17455 1

Cykel/gångväg utanför museet behöver mer grus 17778 1

Dotorps grusplan 17707 1

Eftersatt underhåll av växtlighet  i Slutarp-Kinnarp 17756 1

Fredriksbergsparken 17456 1

Gatsopning Floravägen 17472 1

Gatusopning Vartofta 17494 1

Gräsklippning 17706 1

Gräsklippning Vävgatan-Marknadsgatan 17583 1

Igenväxt GC-bana Åsarp mot Ulricehamn 17772 1

Laddplatser 17592 1

lekplats Fältvägen 17452 1

Ostadig parkbänk vid Rantens torg 17773 1

Papperskorgar Vartofta 17614 1

Parken, folketspark. 17640 1

Parkering för rörelsehindrade Stora Torget 17448 1

Parkgatan 17522 1

Plantis 17612 1

Ryttarevägen 19 17420 1

Sopning Stenstorp 17480 1

Tåstorp! 17660 1

Tåstorps parken 17682 1

Utegym vid Vindängen 17528 1

Utemiljö, gräsytor Slutarp 17613 1

Övrigt: Smältbäcksvägen 17493 1

Övrigt: Vegagatan 17535 1

Tas med vid framtida planering 4

cykelväg Falköping-Marka/Skyberg- Odensberg 17530 1

papperskorg Plantis 17496 1

Papperskorgar Vartofta 17614 1

Plantis 17612 1

Åtgärdat 9

Gatsopning Åsarp 17506 1

Gräsklippning Stadshus 17573 1

Lilla undergången smedis 17435 1

Lilla undergången Smedjegatan 17589 1

SMS notifiering 17476 1

Sopning 17489 1

Sopning Tåstrop 17486 1

Tipspromenaden på Mössebergsgården 17520 1

Tekniska nämnden, 2021-09-20



10 (12) Synpunkter och frågor

vattenspelet Järnvägstorget 17598 1

Totalt 39

Tekniska nämnden, 2021-09-20



11 (12) Synpunkter och frågor

Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 3 - 5 dagar 2

Lokalvård städ 17699 1

Park/gata Gräsklippning Vävgatan-Marknadsgatan 17583 1

Totalt 2

Tekniska nämnden, 2021-09-20



12 (12) Synpunkter och frågor

Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Antal

Intervall Rubrik ID Total

16 dagar + 2

Fastighet Mössebergsskolan 17625 1

Park/gata lekplats Fältvägen 17452 1

Obesvarat 9

Fastighet Beachvolley i Stenstorp behöver säkerhetsjusteringar17771 1

Lekplatser: (13.3409393275294,58.1361496568774)17542 1

Övrigt: Smältbäcksvägen 17493 1

Övrigt: Vegagatan 17535 1

Park/gata Klippning av ytan mellan Aspängsvägen och Ryttarevägen17782 1

Säker cykelbana önskas till Granngården, Biltema m.fl.17767 1

VA Gata/parkering: O 2663 17734 1

Skräp/sopning: Trinnöjegatan 27d 17749 1

Övrigt: Järnvägsgatan 7 17562 1

Totalt 11

Tekniska nämnden, 2021-09-20
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§ 64 Dnr 2021/00153  

Granskning av tekniska nämndens 
personuppgiftsincidenter för år 2020 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.        

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och 

ersatte personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar 

till ett starkare skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och 

friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Vidare syftar 

lagstiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna bestämma över 

sina personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste 

anpassa hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för 

dataskyddsförordningen. 

Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 

Integritetsskyddsmyndigheten men alla incidenter, oavsett om de anmäls till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller inte, ska dokumenteras. Aktuell 

tillsynsfråga är hur många personuppgiftsincidenter som har identifierats hos 

respektive personuppgiftsansvarig i Falköpings kommun, för vilken 

dataskyddsombud är utsett. Vid granskningen ska också klargöras om de 

identifierade incidenterna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller 

endast dokumenterats internt. 

Syftet med granskningen är att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 

dataskyddsförordningen och Falköpings kommuns rutin för rapportering av 

personuppgiftsincident samt undersöka om fler eller färre personuppgifts-

incidenter har anmälts inom respektive verksamhet år 2020 jämfört med år 

2019. 

Tillsynen avser endast antalet personuppgiftsincidenter och berör inte vad 

som har inträffat, varför eller vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits med 

anledning av incidenten. 

 

Resultat 

Tekniska nämnden har anmält fyra personuppgiftsincidenter år 2020, ingen 

av dessa är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det är en 

ökning i antalet anmälda incidenter jämfört med år 2019, då ingen incident 

anmäldes.  
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Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner informationen men 

vill också understryka vikten av utbildning inom förvaltningen för att öka 

kunskapen och medvetenheten kring personuppgiftsincidenter och hur de ska 

hanteras i kommunen.   

Finansiering 

Ingen finansiering är aktuell. 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 

Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020 

Svarsformulär personuppgiftsincidenter  

Granskningsplan andrakvartalet 2021       
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Granskning av tekniska nämndens personuppgifts-
incidenter för år 2020 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.         

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och 

ersatte personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar 

till ett starkare skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och 

friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Vidare syftar 

lagstiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna bestämma över 

sina personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste 

anpassa hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för 

dataskyddsförordningen. 

Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 

Integritetsskyddsmyndigheten men alla incidenter, oavsett om de anmäls till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller inte, ska dokumenteras. Aktuell 

tillsynsfråga är hur många personuppgiftsincidenter som har identifierats hos 

respektive personuppgiftsansvarig i Falköpings kommun, för vilken 

dataskyddsombud är utsett. Vid granskningen ska också klargöras om de 

identifierade incidenterna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller 

endast dokumenterats internt. 

Syftet med granskningen är att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 

dataskyddsförordningen och Falköpings kommuns rutin för rapportering av 

personuppgiftsincident samt undersöka om fler eller färre personuppgifts-

incidenter har anmälts inom respektive verksamhet år 2020 jämfört med år 

2019. 

Tillsynen avser endast antalet personuppgiftsincidenter och berör inte vad 

som har inträffat, varför eller vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits med 

anledning av incidenten. 
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Resultat 

Tekniska nämnden har anmält fyra personuppgiftsincidenter år 2020, ingen 

av dessa är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det är en 

ökning i antalet anmälda incidenter jämfört med år 2019, då ingen incident 

anmäldes.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner informationen men 

vill också understryka vikten av utbildning inom förvaltningen för att öka 

kunskapen och medvetenheten kring personuppgiftsincidenter och hur de ska 

hanteras i kommunen.   

Finansiering 

Ingen finansiering är aktuell. 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 

Tillsynsrapport personuppgiftsincidenter år 2020 

Svarsformulär personuppgiftsincidenter  

Granskningsplan andrakvartalet 2021       

Beslutet ska skickas till 

Dataskyddsombudet 

 

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 
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Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan konstateras att granskningen av identifierade 

personuppgiftsincidenter hos de personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun visar att fler 

incidenter har identifierats år 2020 jämfört med år 2019 samt att personuppgiftsincidenterna 

är fördelade över fler personuppgiftsansvariga år 2020. Det tyder på att kunskapen och 

medvetenheten kring personuppgiftsincidenter har ökat i kommunens verksamheter vilket är 

positivt. Dock är antalet identifierade personuppgiftsincidenter alltjämt relativt lågt med 

hänsyn till den mängd personuppgifter som behandlas av de personuppgiftsansvariga i 

kommunen. Det behövs utbildning riktad till samtliga anställda i kommunen kring 

personuppgiftsincidenter och hur incidenter ska hanteras i Falköpings kommun, vilket också 

är planerat för hösten 2021.  

 

Flera personuppgiftsansvariga i kommunen har inte identifierat någon personuppgiftsincident 

i sin verksamhet under varken år 2019 eller 2020. Om det beror på att det inte har inträffat 

någon incident är det bra men sannolikheten för att så är fallet är låg. Utöver att öka 

kunskapen om personuppgiftsincidenter och kommunens rutin för rapportering av 

personuppgiftsincidenter hos de anställda är det också viktigt att det byggs en kultur i 

kommunen där det ses som positivt att personuppgiftsincidenter uppmärksammas. På så sätt 

kan kommunens verksamheter lära sig av incidenterna och vidta åtgärder för att lindra 

konsekvenserna av den inträffade incidenten och förhindra att liknande incidenter inträffar 

igen. 

 

Av de personuppgiftsincidenter som har identifierats av de personuppgiftsansvariga är det få 

som har anmälts till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare 

Datainspektionen). Det finns därför anledning att uppmärksamma att tröskeln för att anmäla 

en incident till Integritetsskyddsmyndigheten är låg. Enligt lag ska en personuppgiftsincident 

anmälas till tillsynsmyndigheten om det inte är osannolikt att incidenten medför en risk för de 

registrerades rättigheter och friheter. 
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Inledning 

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och ersatte 

personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar till ett starkare skydd för 

fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter. Vidare syftar lagstiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna 

bestämma över sina personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste anpassa 

hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för dataskyddsförordningen.  
 

Syfte och tillsynsfrågor 

Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 

Integritetsskyddsmyndigheten men alla incidenter, oavsett om de anmäls till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller inte, ska dokumenteras. Aktuell tillsynsfråga är hur många 

personuppgiftsincidenter som har identifierats hos respektive personuppgiftsansvarig i 

Falköpings kommun, för vilken dataskyddsombud är utsett. Vid granskningen ska också 

klargöras om de identifierade incidenterna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten eller 

endast dokumenterats internt. 

Syftet med granskningen är att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 

dataskyddsförordningen och Falköpings kommuns rutin för rapportering av 

personuppgiftsincident samt undersöka om fler eller färre personuppgiftsincidenter har 

anmälts inom respektive verksamhet år 2020 jämfört med år 2019. 

 
Avgränsningar 

Tillsynen avser endast antalet personuppgiftsincidenter och berör inte vad som har inträffat, 

varför eller vilka åtgärder som eventuellt har vidtagits med anledning av incidenten.  
 

Metod 

Tillsynen har genomförts genom att dataskyddsombudet skriftligen har begärt information 

från samtliga berörda personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun om antal identifierade 

personuppgiftsincidenter under år 2020 samt om dessa incidenter har anmälts till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenterats internt. 

 

Svar på ovan ställda frågor har inkommit från nästintill samtliga personuppgiftsansvariga.  
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Dataskyddsförordningen 

Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Enligt artikel 33 dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig anmäla en 

personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten om det inte är osannolikt att incidenten 

medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter.  

Personuppgiftsincidenter ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten utan dröjsmål, senast 

inom 72 timmar efter att ha fått vetskap om den. 

Av artikel 33 dataskyddsförordningen följer också att den personuppgiftsansvarige ska 

dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inbegripet omständigheterna kring 

personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. 

Dokumentationen ska göra det möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera efterlevnaden 

av denna bestämmelse. 

Vad är en personuppgiftsincident? 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som omfattar personuppgifter och som kan 

innebära risker för människors friheter och rättigheter.  

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan 

exempelvis vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, foton på personer, IP-nummer 

och registreringsnummer. Även ljudinspelningar som lagras digitalt kan vara personuppgifter 

även om det inte nämns några namn i inspelningen. 

Risk för människors friheter och rättigheter kan exempelvis vara att personuppgiftsansvarig 

förlorar kontrollen över de registrerades uppgifter eller att rättigheterna inskränks, exempelvis 

genom identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning, finansiell förlust, brott mot 

sekretess eller tystnadsplikt.  

En incident är något som sker av misstag eller ett medvetet intrång. Att 

personuppgiftsansvarig exempelvis genomför ett planerat systemunderhåll i ett IT-system 

som innebär att systemet inte är tillgängligt under den tiden utgör inte en 

personuppgiftsincident.  

Nedan anges exempel på personuppgiftsincidenter. 

 En tjänstedator eller tjänstetelefon som innehåller personuppgifter stjäls eller 

tappas bort. 

 En obehörig person får tillgång till ett IT-system som innehåller personuppgifter. 

Det kan röra sig om ett dataintrång eller att behörighetsstyrningar har upphävts. 

Det räcker att en obehörig person skulle kunna få tillgång till personuppgifterna 

för att det ska vara fråga om en personuppgiftsincident. 

 Ett mail med personuppgifter skickas till fel mottagare. 
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 Personuppgifter raderas på grund av olyckshändelse eller genom att en obehörig 

gör det (till exempel en hackare). 

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

system.  

 Förlust av krypteringsnyckel till säkerhetskrypterad data. 

 Omfattande strömavbrott där personuppgifter inte är tillgängliga under en period 

eller förstörs för alltid. 

 Ett IT-system innehållande personuppgifter är inte tillgängligt på grund av 

exempelvis överbelastning eller angrepp från en hackare. 

Hur ska en incident hanteras enligt kommunens rutin? 

Den som upptäcker en personuppgiftsincident ska omgående rapportera incidenten genom att 

göra en anmälan i kommunens interna e-tjänst. Det framgår av kommunens rutin för 

rapportering av personuppgiftsincident som finns på Falnet.  

Berörd verksamhet gör en bedömning av personuppgiftsincidenten och om den ska anmälas 

till Integritetsskyddsmyndigheten. Om det bedöms att en anmälan till 

Integritetsskyddsmyndigheten inte behöver göras ska den personuppgiftsansvarige ändå 

dokumentera alla personuppgiftsincidenter internt.  

Uppdaterad rutin 

För att skapa bättre förutsättningar för kommunens verksamheter att hantera 

personuppgiftsincidenter kommer processen och rutinen för rapportering av 

personuppgiftsincidenter att justeras. Förutom att e-tjänsten för anmälan av 

personuppgiftsincidenter uppdateras för att göra anmälan enklare för samtliga anställda har ett 

kompletterande dokument för fördjupad utredning kring och dokumentation av 

personuppgiftsincidenter skapats. Informationen som framgår av anmälan och den fördjupade 

utredningen utgör bland annat underlag för beslut om den inträffade personuppgiftsincidenten 

ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenteras internt och om de 

som är berörda av incidenten ska informeras. Genom den uppdaterade rutinen och den 

kompletterande utredningen ges bättre förutsättningar att fatta ett välgrundat beslut och att 

dokumentationen sker på ett ändamålsenligt sätt. 

 

I den uppdaterade rutinen tydliggörs det också att nämnden i egenskap av 

personuppgiftsansvarig en gång om året ska erhålla sammanställd information om de 

personuppgiftsincidenter som inträffat i verksamheten under det gångna året samt vilka 

åtgärder som vidtagits för att förebygga att liknande personuppgiftsincidenter sker igen. Inom 

ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska även kommunstyrelsens ledamöter årligen ges 

möjlighet att ta del av denna information enligt den uppdaterade rutinen.  

 

Information till de registrerade 

Om en personuppgiftsincident bedöms innebära en hög risk för enskilda personers rättigheter 

och friheter ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål informera de registrerade 

som berörs om den inträffade personuppgiftsincidenten, artikel 34 dataskyddsförordningen. 
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Syftet med att informera de registrerade är att de ska kunna agera utifrån informationen som 

de får. Exempelvis ska de registrerade informeras om en incident har medfört att de 

registrerades lösenord har kommit obehöriga tillhanda så att de kan byta lösenord.  

 

Integritetsskyddsmyndighetens rapport om anmälda personuppgiftsincidenter 
år 2020  

Av Integritetsskyddsmyndighetens rapport ”Anmälda personuppgiftsincidenter 2020” (IMY 

rapport 2021:3) framgår att det totalt inkom 4 588 anmälningar om personuppgiftsincidenter 

till Integritetsskyddsmyndigheten år 2020. I rapporten anges vidare att antalet anmälda 

personuppgiftsincidenter var något lägre år 2020 jämfört med 2019. Offentlig sektor står för 

den största andelen av anmälda incidenter, i synnerhet statliga myndigheter och domstolar 

samt hälso- och sjukvården. Av rapporten framgår vidare att den vanligaste incidenten år 

2020, liksom föregående år, är felskickade mail eller brev, som utgör 40 procent av 

incidenterna. Den vanligaste orsaken till de anmälda incidenterna är fortsatt den mänskliga 

faktorn, som uppges ha orsakat mer än hälften av de anmälda incidenterna år 2020.  

Integritetsskyddsmyndigheten skriver i rapporten att myndigheten bedömer att det i Sverige 

fortfarande finns ett stort mörkertal i form av anmälningspliktiga incidenter som inte anmäls. 

Bedömningen baseras bland annat på utvecklingen i andra EU-länder där 

anmälningsskyldigheten för personuppgiftsincidenter funnits längre. Under år 2020 har tre 

tillsynsärenden inletts baserat på anmälda personuppgiftsincidenter, vilket är något färre än 

föregående år. Totalt har myndigheten inlett tillsyn i åtta ärenden baserat på 

personuppgiftsincidenter, eller som rör verksamheters hantering av personuppgiftsincidenter. 
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Iakttagelser och bedömning 

Resultatet av de efterfrågade uppgifterna om antalet identifierade personuppgiftsincidenter år 

2020 samt hur många av dessa incidenter som anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten av 

de personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun framgår av nedanstående tabell. Detta 

resultat kan jämföras med de uppgifter som framkom i kommunrevisionens rapport 

”Granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen” daterad 27 maj 2020. Uppgifterna 

från kommunrevisionens rapport avseende år 2019 presenteras i tabellen inom parentestecken 

för de verksamheter som var angivna i rapporten.  

 Totalt antal identifierade 

personuppgiftsincidenter år 

2020. Inom parentestecknet 

framgår motsvarande uppgift 

för år 2019. 

Antal personuppgiftsincidenter 

som har anmälts till IMY år 

2020. Inom parentestecknet 

framgår motsvarande uppgift 

för år 2019. 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

6 (2) 0 (0) 

Byggnadsnämnden 1 (0) 0 (0) 

Hyresbostäder 

Falköping 

1 0 

Kommunrevisionen Uppgift saknas Uppgift saknas 

Kommunstyrelsen 3 (7) 1(1) 

Kompetens och 

arbetslivsnämnden 

0 (0) 0 (0) 

Kultur- och 

fritidsnämnden 

2 (0) 1 (0) 

Nämnden för 

Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg 

0 (0) 0 (0) 

Socialnämnden 6 (2) 1 (0) 

Tekniska nämnden 4 (0) 0 (0) 

Valnämnden 0 0 

Överförmyndaren 0 0 

 

Det kan konstateras att det år 2020 har identifierats fler incidenter hos de 

personuppgiftsansvariga i Falköpings kommun än år 2019, från elva till tjugotvå stycken vid 

en jämförelse mellan de verksamheter som är representerade i båda undersökningarna. Det 

totala antalet identifierade personuppgiftsincidenter i samtliga undersökta verksamheter för år 

2020 är dock tjugotre stycken. I detta resultat saknas dock uppgift från en 

personuppgiftsansvarig.  

Det är positivt att fler incidenter har uppmärksammats jämfört med föregående år, vilket tyder 

på en bättre kunskap och förståelse för incidenter än tidigare. Det har under tiden också 

tillkommit en e-tjänst för anmälan av personuppgiftsincidenter vilket kan ha underlättat 

hanteringen av incidenterna. Dock uppfattas antalet incidenter alltjämt som lågt i förhållande 

till det stora antalet personuppgiftsbehandlingar som sker i kommunens verksamheter. 
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Utbildning behövs för att öka kunskapen och medvetenheten kring personuppgiftsincidenter 

och hur de ska hanteras i kommunen.  

Utbildning kring personuppgiftsincidenter för chefer på varje förvaltning/bolag är planerad till 

hösten 2021. Efter genomförd utbildning för chefer planeras ett utskick av ett kortare 

utbildningsmaterial till förvaltningarna/bolaget för utbildning av samtliga anställda, att 

genomföras förslagsvis i samband med arbetsplatsträffar. Genom dessa utbildningsinsatser 

kommer förhoppningsvis kunskapen om personuppgiftsincidenter och hur de ska hanteras att 

öka och därmed också antalet identifierade incidenter.  

 

Resultatet av granskningen kring personuppgiftsincidenter visar vidare att de identifierade 

incidenterna är fördelade över fler personuppgiftsansvariga år 2020 jämfört med år 2019 då 

de flesta incidenter var hänförliga till kommunstyrelsens verksamhet. Att incidenter har 

identifierats hos flertalet personuppgiftsansvariga är positivt eftersom det påvisar att det finns 

en fungerande rutin för incidenthantering i de flesta verksamheter. Alltjämt finns det dock 

verksamheter där det varken under år 2019 eller 2020 har identifierats någon 

personuppgiftsincident. Det kan framstå som positivt att det inte har identifierats någon 

incident eftersom det skulle kunna innebära att det inte har inträffat någon 

personuppgiftsincident. Sannolikheten för att det under två års tid inte har inträffat någon 

personuppgiftsincident bedöms dock som låg då det exempelvis räcker att ett mail 

innehållandes personuppgifter skickas till fel person för att det ska vara fråga om en 

personuppgiftsincident.  

Att personuppgiftsincidenter inte uppmärksammas kan utöver bristande kunskap handla om 

rädsla för att påvisa misstag. Det är därför viktigt att det skapas en kultur i kommunen där det 

ses som positivt att personuppgiftsincidenter uppmärksammas så att åtgärder kan vidtas för att 

omedelbart lindra konsekvenserna av den inträffade incidenten men också att åtgärder vidtas i 

ett längre perspektiv för att minska risken för att liknande incidenter inträffar igen.  

 

Det kan vidare konstateras att det är få av de identifierade personuppgiftsincidenterna som har 

anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten. Det bör framhållas att tröskeln för att anmäla en 

incident till Integritetsskyddsmyndigheten är låg. En personuppgiftsincident ska anmälas till 

tillsynsmyndigheten om det inte är osannolikt att incidenten medför en risk för de 

registrerades rättigheter och friheter.   

 

Att få personuppgiftsincidenter anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten kan självklart bero 

på att det rör sig om incidenter av mindre allvarlig art som inte bedöms medföra risk för de 

registrerades rättigheter och friheter. En anledning till att de personuppgiftsansvariga tenderar 

att undvika att anmäla personuppgiftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten kan dock 

vara att det råder osäkerhet kring vad en anmälan till tillsynsmyndigheten kan leda till. Enligt 

samma resonemang som ovan är det viktigt att det i kommunen skapas en kultur där det ses 

som positivt att personuppgiftsincidenter uppmärksammas, hanteras och bedöms på ett 

korrekt sätt så att de personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen och vidtar 

adekvata åtgärder. Som framgår av informationen ovan är det också väldigt få anmälningar av 

personuppgiftsincidenter till Integritetskyddsmyndigheten som leder till tillsyn.  
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Dataskyddsombudet kan vara till stöd i bedömningen om en personuppgiftsincident bör 

anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten. Dessutom innehåller den uppdaterade rutinen om 

rapportering av personuppgiftsincident vägledning kring hur personuppgiftsansvarig ska göra 

bedömningen om incidenten medför risk för de registrerades rättigheter och friheter. Det 

slutliga beslutet om en incident ska anmälas till tillsynsmyndigheten ligger alltid på 

personuppgiftsansvarig eller den som utsetts att fatta sådant beslut enligt 

delegationsordningen. 

 

Dataskyddsombudet vill i sammanhanget påminna om att alla personuppgiftsincidenter ska 

dokumenteras enligt dataskyddsförordningen, oavsett om de anmäls till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenteras internt.   

 

2021-06-30 

Elinor Stenberg, dataskyddsombud 
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Svarsformulär personuppgiftsincidenter år 2020 

I enlighet med dataskyddsombudets granskningsplan för andra kvartalet 

2021 uppmanas respektive personuppgiftsansvarig att lämna uppgift om det 

totala antalet identifierade personuppgiftsincidenter och antalet 

personuppgiftsincidenter som anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten 

(IMY) under år 2020.  

 

Vänligen ange antalet för er verksamhet i tabellen nedan.  

 
 Totalt antal identifierade 

personuppgiftsincidenter år 

2020 (både incidenter som har 

anmälts till IMY och 

incidenter som endast har 

dokumenterats internt) 

Antal personuppgiftsincidenter 

som har anmälts till IMY år 

2020 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

  

Byggnadsnämnden   

Hyresbostäder 

Falköping 

  

Kommunrevisionen   

Kommunstyrelsen   

Kompetens och 

arbetslivsnämnden 

  

Kultur- och 

fritidsnämnden 

  

Nämnden för 

Samhällsskydd 

Mellersta Skaraborg 

  

Socialnämnden   

Tekniska nämnden 4 0 
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Valnämnden   

Överförmyndaren   

 

Svaret skickas till dataskydd@falkoping.se senast den 31 maj 2021. 
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Granskningsplan för dataskyddsombudet andra 
kvartalet 2021 

Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att 

övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

 

Följande område kommer att vara prioriterat granskningsområde för 

dataskyddsombudet under andra kvartalet 2021. Även områden som faller 

utanför denna granskningsplan kan komma att granskas av 

dataskyddsombudet om det finns skäl till det.  

 

Personuppgiftsincidenter  
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker 

för människors friheter och rättigheter. En personuppgiftsincident har till 

exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade personer har 

blivit förstörda, gått förlorade på annat sätt eller kommit i orätta händer.  

Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) men alla 

incidenter, oavsett om de anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten eller inte, 

ska dokumenteras, artikel 33 dataskyddsförordningen.  

Granskning 
Dataskyddsombudet kommer under andra kvartalet 2021 att granska 

förekomsten av identifierade personuppgiftsincidenter i samtliga de 

verksamheter där dataskyddsombud är utsett. Dataskyddsombudet kommer 

att begära in uppgift om antal inträffade personuppgiftsincidenter under år 

2020 i respektive verksamhet samt om dessa incidenter har anmälts till 

Integritetsskyddsmyndigheten eller endast dokumenterats internt. 
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Syftet med granskningen att utvärdera om verksamheterna förefaller följa 

dataskyddsförordningen och Falköpings kommuns rutin kring rapportering 

av personuppgiftsincident samt undersöka om fler eller färre 

personuppgiftsincidenter har anmälts inom respektive verksamhet jämfört 

med tidigare år. 

 

Rapport 
Resultatet av granskningen kommer att redovisas av dataskyddsombudet i en 

gemensam rapport för berörda verksamheter. Rapporten kommer att 

kommuniceras till respektive personuppgiftsansvarig och i förekommande 

fall förvaltningschef/VD. 
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Justerarnas signaturer 

Digital justering 

 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 66 Dnr 2021/00237  

Beslut om avgifter för förvaring av cykel i låsbara 
cykelgarage. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att anta en avgift om 50 kr per månad för att få 

förvara cykel i cykelgaraget vid Ranten samt en kostnadsfri första månad för 

nya användare.         

Bakgrund 

Tekniska nämnden har upphandlat och inköpt ett låsbart cykelgarage som 

byggdes under våren 2021. Cykelgaraget kommer i ett första läge ha 40 

låsbara cykelplatser i ett upplyst och säkert garage men kan byggas på för att 

få plats med fler cyklar i framtiden.   

Cykelgaraget har medfinansierats av Naturvårdsverket genom klimatklivet 

som ett led i att ställa upp resande till kollektivtrafik och cykel. Kommun har 

tidigare genomfört resvaneundersökningar för invånare där en tydlig signal 

varit att fler hade valt cykel till stationen om det funnits säkrare 

cykelparkeringar.  

I samband med byggandet har ett låssystem införts där du som användare 

betalar månadsvis för en plats i cykelgaraget. En viss kostnad bör tas ut för 

tjänsten för att garantera att inte ”skrotcyklar” blir stående och att 

cykelgaraget blir tillgängligt för de som behöver det. Avgiften bör inte heller 

vara så hög så att garaget blir självfinansierat då detta förhållande inte heller 

råder på bilparkeringar och där Falköping kommun inte tillämpar 

avgiftsbelagd bilparkering.   

Vid en jämförelse med andra kommuner ligger avgiften oftast mellan 50-

100kr månad per cykelplats. Falköping kommun bör införa en kostnad i det 

lägre spannet för att få fler att upptäcka och börja använda tjänsten och få 

fler att välja kollektivtrafik och cykel.   

Kommunfullmäktige har beslutat om att delegera till Tekniska nämnden om 

att få fastställa avgifter för cykelgaraget.  

 

Förvaltningens bedömning 

En viss kostnad bör tas ut för tjänsten för att garantera att inte ”skrotcyklar” 

blir stående och att cykelgaraget blir tillgängligt för de som behöver det. 

Avgiften bör inte heller vara så hög så att garaget blir självfinansierat då 

detta förhållande inte heller råder på bilparkeringar och där Falköping 

kommun inte tillämpar avgiftsbelagd bilparkering.   
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Vid en jämförelse med andra kommuner ligger avgiften oftast mellan 50-

100kr månad per cykelplats. Falköping kommun bör införa en kostnad i det 

lägre spannet för att få fler att upptäcka och börja använda tjänsten och få 

fler att välja kollektivtrafik och cykel. 

  

Finansiering 

Då finansieringen av byggandet av garaget har behandlats vid tidigare beslut 

och inte ska finansieras genom avgifter enligt ovan angivna orsaker kommer 

detta beslut att inte kräva någon ytterligare finansiering. De framtida intäkter 

som uthyrningar i garaget kommer medföra, kommer att täcka de 

förvaltningskostnader som garaget medför. Samtliga omkostnader täcks 

därmed i tekniska nämndens befintliga ram.  

Beslutsunderlag 

Gatuchefens tjänsteutlåtande      
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Beslut om avgifter för förvaring av cykel i låsbara 
cykelgarage. 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att anta en avgift om 50 kr per månad för 

att få förvara cykel i cykelgaraget vid Ranten samt en kostnadsfri 

första månad för nya användare.          

Bakgrund 

Tekniska nämnden har upphandlat och inköpt ett låsbart cykelgarage som 

byggdes under våren 2021. Cykelgaraget kommer i ett första läge ha 40 

låsbara cykelplatser i ett upplyst och säkert garage men kan byggas på för att 

få plats med fler cyklar i framtiden.   

Cykelgaraget har medfinansierats av Naturvårdsverket genom klimatklivet 

som ett led i att ställa upp resande till kollektivtrafik och cykel. Kommun har 

tidigare genomfört resvaneundersökningar för invånare där en tydlig signal 

varit att fler hade valt cykel till stationen om det funnits säkrare 

cykelparkeringar.  

I samband med byggandet har ett låssystem införts där du som användare 

betalar månadsvis för en plats i cykelgaraget. En viss kostnad bör tas ut för 

tjänsten för att garantera att inte ”skrotcyklar” blir stående och att 

cykelgaraget blir tillgängligt för de som behöver det. Avgiften bör inte heller 

vara så hög så att garaget blir självfinansierat då detta förhållande inte heller 

råder på bilparkeringar och där Falköping kommun inte tillämpar 

avgiftsbelagd bilparkering.   

Vid en jämförelse med andra kommuner ligger avgiften oftast mellan 50-

100kr månad per cykelplats. Falköping kommun bör införa en kostnad i det 

lägre spannet för att få fler att upptäcka och börja använda tjänsten och få 

fler att välja kollektivtrafik och cykel.   

Kommunfullmäktige har beslutat om att delegera till Tekniska nämnden om 

att få fastställa avgifter för cykelgaraget.  
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Förvaltningens bedömning 

En viss kostnad bör tas ut för tjänsten för att garantera att inte ”skrotcyklar” 

blir stående och att cykelgaraget blir tillgängligt för de som behöver det. 

Avgiften bör inte heller vara så hög så att garaget blir självfinansierat då 

detta förhållande inte heller råder på bilparkeringar och där Falköping 

kommun inte tillämpar avgiftsbelagd bilparkering.   

Vid en jämförelse med andra kommuner ligger avgiften oftast mellan 50-

100kr månad per cykelplats. Falköping kommun bör införa en kostnad i det 

lägre spannet för att få fler att upptäcka och börja använda tjänsten och få 

fler att välja kollektivtrafik och cykel. 

  

Finansiering 

Då finansieringen av byggandet av garaget har behandlats vid tidigare beslut 

och inte ska finansieras genom avgifter enligt ovan angivna orsaker kommer 

detta beslut att inte kräva någon ytterligare finansiering. De framtida intäkter 

som uthyrningar i garaget kommer medföra, kommer att täcka de 

förvaltningskostnader som garaget medför. Samtliga omkostnader täcks 

därmed i tekniska nämndens befintliga ram.  

       

Beslutet ska skickas till 

Gatuchef 

 

 

 

Fredrik Johansson  

Gatuchef 
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§ 63 Dnr 2021/00165  

Besvarande av remiss Policy och riktlinjer för 
verksamhets- och ekonomistyrning 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen policy och 

riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning. Tekniska nämnden yrkar 

bifall till remissen.     

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har som en del i uppdraget med att se över 

kommunens budgetprocess tagit fram förslag på nya styrdokument för 

verksamhets- och ekonomistyrning. Policyn kommer att antas av 

kommunfullmäktige, medan riktlinjer därefter antas av kommunstyrelsen. 

Samtliga nämnder ges möjlighet att lämna förslag på underlagen. Yttranden 

ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 24 september 2021. 

Syftet med policyn är att skapa ett enhetligt arbetssätt och synsätt avseende 

intern styrning och kontroll gällande kommunens verksamheter och 

ekonomi.  

Syftet med riktlinjen är att säkerställa att kommunen arbetar för att nå 

nationella krav samt statliga och kommunala mål.  

 

Förvaltningens bedömning 

Arbetet med policy samt riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning är 

angeläget för att skapa samsyn i kommunen och ge den tydlighet som 

styrningen syftar till.  

Under punkten 6.2, Nu-, omvärld och målanalys, så bör analysgruppen få en 

mer central och framträdande roll.  

 

Finansiering 

Påverkas inte. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 

Delegationsbeslut om remittering av förslag 

Remissversion av Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning 

Remissversion av Policy för verksamhets- och ekonomistyrning       
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Besvarande av remiss Policy och riktlinjer för 
verksamhets- och ekonomistyrning 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen policy och 

riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning. Tekniska nämnden yrkar 

bifall till remissen.      

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har som en del i uppdraget med att se över 

kommunens budgetprocess tagit fram förslag på nya styrdokument för 

verksamhets- och ekonomistyrning. Policyn kommer att antas av 

kommunfullmäktige, medan riktlinjer därefter antas av kommunstyrelsen. 

Samtliga nämnder ges möjlighet att lämna förslag på underlagen. Yttranden 

ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 24 september 2021. 

Syftet med policyn är att skapa ett enhetligt arbetssätt och synsätt avseende 

intern styrning och kontroll gällande kommunens verksamheter och 

ekonomi.  

Syftet med riktlinjen är att säkerställa att kommunen arbetar för att nå 

nationella krav samt statliga och kommunala mål.  

 

Förvaltningens bedömning 

Arbetet med policy samt riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning är 

angeläget för att skapa samsyn i kommunen och ge den tydlighet som 

styrningen syftar till.  

Under punkten 6.2, Nu-, omvärld och målanalys, så bör analysgruppen få en 

mer central och framträdande roll.  

Finansiering 

Påverkas inte. 
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Beslutsunderlag 

Remissversion av Riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning 

Remissversion av Policy för verksamhets- och ekonomistyrning       

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningskansliet 

 

 

 

Patrick Nohlgren 

Förvaltningschef 
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 Alla nämnder 

Policy och riktlinjer för verksamhets- och 
ekonomistyrning 

Delegationsbeslut 

1 Kommunstyrelsen skickar förslag på policy för verksamhets- och 

ekonomistyrning, samt riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning, på 

remiss till samtliga nämnder, med svar senast 24 september 2021.   

Delegationsbeslut enligt  

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser § 6.14, antagna den 10 

februari 2020, § 17. 

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har som en del i uppdraget med att se över 

kommunens budgetprocess tagit fram förslag på nya styrdokument för 

verksamhets- och ekonomistyrning. 

Policyn kommer att antas av kommunfullmäktige, medan riktlinjer därefter 

antas av kommunstyrelsen. 

Samtliga nämnder ges möjlighet att lämna förslag på underlagen. Yttranden 

ska vara kansliavdelningen tillhanda senast 24 september 2021. 

 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Policy för verksamhets- och 
ekonomistyrning 
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Typ av styrdokument Policy 

Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Fastställd   

Diarienummer  

Giltighetstid  

Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen 

Dokumentansvarig Ekonomichef 

Tidpunkt för aktualitetsprövning Varje mandatperiod 
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1. Inledning 
För att säkerställa en långsiktig ekonomisk hållbarhet för kommunens 

verksamhet krävs det tydliga strukturer och processer avseende verksamhet och 

ekonomi i hela organisationen. 

I policyn för verksamhets- och ekonomistyrning finns övergripande interna 

regler som ska styra kommunens beslut såväl på den politiska nivån som på 

förvaltningsnivån. Verksamheten i Falköpings kommun styrs av det nationella 

uppdraget och utgår från gällande lagstiftning samt även av styrdokument, som 

antagits av kommunfullmäktige, nämnderna och/eller av förvaltningarna. 

Kommunstyrelsen beslutar om förtydligande riktlinjer för verksamhets- och 

ekonomistyrning utifrån denna policy. 

2. Syfte 
Denna policy syftar till att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig 

verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och struktur för beslut, samt 

genom att fastställa grundläggande processer för att nå uppsatta 

verksamhetsmål och finansiella mål. Syftet med policyn är att skapa ett enhetligt 

arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande kommunens 

verksamheter och ekonomi. 

 

Kommunen ska ha en tillförlitlig rapportering och en god ekonomisk 

hushållning i sin verksamhet, vilket inte bara innebär en ekonomi i balans utan 

även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.  

 

3. Styrmodellen 
För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig ekonomisk 

hållbarhet krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser avseende 

verksamhet och ekonomi i hela organisationen.  

 

Falköpings kommun styrs utifrån en politiskt beslutad vision och fastställda 

mål. För en fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja genom 

hela organisationen.  

 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens vision samt övergripande mål. 

Visionen beskriver vad kommunen vill uppnå med sin verksamhet och vilken 

effekt som förväntas. De övergripande målen beskriver de områden som är 

prioriterade och som leder mot visionen.  

Nämnderna har i uppdrag att bryta ned kommunfullmäktiges övergripande mål 

till nämndspecifika delmål. Delmålen ska vara uppföljningsbara och 

konkretisera kommunfullmäktiges övergripande mål. Nämnden fastställer även 

en verksamhetsplan med budget för varje år. I verksamhetsplanen finns en 

övergripande beskrivning av hur nämnden avser att arbeta för att uppnå 
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kommunfullmäktiges mål och en övergripande fördelning av de ekonomiska 

resurserna i nämndens verksamhet.  

Förvaltningen har i uppdrag att kontinuerligt arbeta för att uppnå de 

övergripande målen och följa verksamhetsplanen. Förvaltningen kan bryta ned 

de övergripande målen i delmål och åtgärder.  

Uppföljning av de olika målen under året  
En uppföljning och analys av måluppfyllelse samt ekonomi sker från 

förvaltning till nämnd. Nämnderna ska även följa upp i vilken grad de 

nationella kraven uppfylls. Uppföljning ska vara kontinuerlig och systematisk 

för att bidra till tilltro i styrkedjan. 

 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen en uppsiktsplikt över övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp 

nämndernas måluppfyllelse och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 

bildar sig en helhetsbild av nämndernas arbete och rapporterar vidare till 

kommunfullmäktige.  

 

4. Anslagsbindningsnivå 
Anslagsbindningsnivån beskriver hur kommunfullmäktige beslutar om 

fördelningen av kommunala medel utifrån vision och övergripande mål. 

Anslagsbindningsnivån tydliggör roller och ansvar både i den politiska 

organisationen och i förvaltningsorganisationen. 

För att tydliggöra verksamhets- och ekonomistyrning är det viktigt att ansvar 

och befogenheter definieras inom respektive anslagsnivå. Anslagsnivåerna är 

följande: 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelse 

 Nämnd 

 Resultatenhet och balansräkningsenhet 

 

Vilka roller och ansvar respektive anslagsnivå innehar framgår nedan.  

4.1. Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan utifrån gällande lag. 

Kommunfullmäktige prioriterar och beslutar nettoram per nämnd.  
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4.2. Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsens ansvar är att ha uppsikt över att nämnder och andra 

juridiska personer, som driver verksamhet på uppdrag av kommunen, når upp 

till och följer kommunfullmäktiges antagna mål och riktlinjer.  

Kommunstyrelsen ska följa upp att den av kommunfullmäktige antagna 

budgeten och flerårsplanen efterlevs. Om nämnd vid uppföljning befarar en 

betydande avvikelse gentemot budget ansvarar respektive nämnd för att 

informera kommunstyrelsen hur avvikelsen ska hanteras. Avvikelsen och 

vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och styrelsens 

beslutsprotokoll. 

Kommunstyrelsen har också ett nämndansvar gentemot den förvaltning och 

verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen som nämnd. 

4.3. Nämnd 

Varje nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lag, 

kommunfullmäktiges mål och beslut inom tilldelad nettoram.  

Varje nämnd ska göra en resursfördelning utifrån kommunfullmäktiges mål 

och beslut. Nämnden beslutar om den övergripande fördelningen av budgeten 

till verksamheten. Det ska framgå av nämndens verksamhetsplan med budget 

hur resursfördelningen görs. Nämnden har befogenheter att omfördela 

budgeten inom nettoramen i enlighet med kommunfullmäktiges mål.  

4.4. Resultatenhet 

En resultatenhet är en verksamhet som är skattefinansierad. Resultatenheten 

kan tilldelas medel från nämnden via budgetanslag eller via resursfördelning. 

Resultatenheten ansvarar för det samlade resultatet, både ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt, enligt nämndens mål och inriktning. 

 

Exempel på resultatenheter i Falköpings kommun är verksamheter, enheter 

eller avdelningar som specificeras i nämndens verksamhetsplan 

 

4.5. Balansräkningsenhet 

En balansräkningsenhet är en verksamhet som inte är skattefinansierad. En 

enhet utgör en balansräkningsenhet om verksamheten fullt ut ska vara 

avgiftsfinansierad. Varje balansräkningsenhet upprättar en resultat- och 

balansräkning. Ansvarig nämnd rapporterar balansräkningen till 

kommunfullmäktige vid bokslut och uppföljningar. 

5. Roller och ansvar 
En förutsättning för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhets- och 

ekonomistyrning är att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i 

förvaltningsorganisationen. Vilken befogenhet varje chef har att omfördela 

budget inom sitt ansvarsområde framgår av de delegationsbestämmelser som 

fastställs av nämnden.  
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5.1 Kommundirektör 

Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson och ansvar 

övergripande för att säkra rutiner, styra, leda och följa upp kommunens 

verksamheter. I rollen ingår samordningsansvar på förvaltningschefsnivå samt 

mellan de kommunala bolagen och kommunorganisationen.  

 

Kommundirektören ansvarar för att samordna arbetet med att fullgöra 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag.   

 

5.2. Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ansvarar mot nämnd för att verksamheten bedrivs i enlighet 

med det kommunala uppdraget, gällande lagstiftning, verksamhetsplan och 

internbudget och att uppföljning görs av dessa. Förvaltningschefen rapporterar 

sedan vidare till nämnd.    

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

förvaltningschefen för att vidta åtgärder. Om förutsättningarna för 

verksamheten har ändrats ansvarar förvaltningschefen att till nämnden ta fram 

förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att uppnå följsamhet gällande 

verksamhetsplan och budget.    

Förvaltningschefen ansvarar för nu- omvärld- och målanalys inom nämndens 

verksamhetsområde.   

5.3. Avdelningschef/verksamhetschef eller motsvarande 

Avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande ansvarar för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med det kommunala uppdraget, gällande 

lagstiftning, verksamhetsplan, internbudget och andra beslut inom sitt 

ansvarsområde. Avdelningschefens/verksamhetschefens eller motsvarandes 

ansvarsområde kan bestå av flera enheter. 

Avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande ansvarar för att uppnå 

följsamhet gällande budget och flerårsplan, att resurserna används för rätt 

ändamål och på ett effektivt sätt.  

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande för att vidta åtgärder 

och att rapportera till förvaltningschef. Om förutsättningarna för verksamheten 

har ändrats ansvarar avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande att 

till förvaltningschefen ta fram förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att 

uppnå följsamhet gällande verksamhetsplan och internbudget.   

5.4. Enhetschef  

Enhetschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det 

kommunala uppdraget, gällande lagstiftning, verksamhetsplan, internbudget 

och andra beslut inom sitt ansvarsområde. Enhetschefen har ett 

uppföljningsansvar av budget och de nämndspecifika delmålen.   
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Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

enhetschefen för att vidta åtgärder och att rapportera till 

avdelningschef/verksamhetschef. Om förutsättningarna för verksamheten har 

ändrats ansvarar enhetschefen att till avdelningschefen/verksamhetschefen ta 

fram förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att uppnå följsamhet 

gällande verksamhetsplan och internbudget. 

 
6. Budgetprocessens delar 
Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen ansvarigför att upprätta ett förslag 

till kommunens budgetför kommande år samt plan för de två följande åren före 

oktober månads utgång, förslaget ska grunda sig på budgetunderlag från 

nämnderna. 

Falköpings kommuns budgetprocess sker i olika steg och omfattar följande 

delar:  

 Planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys  

 Planeringsdag  

 Falköpings kommuns budgetberednings antagande av 

budgetförutsättningar  

 Nämndernas budgetunderlag  

 Avstämningsdialog, budgetberedning och nämnder/bolag. 

 Falköpings kommuns budgetberednings förslag till ny flerårsplan 

 Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ny flerårsplan 

 Kommunfullmäktiges förslag till ny flerårsplan 

 

6.1. Falköpings kommuns budgetberedning 

Falköpings kommuns budgetberedning som beslutande organ är 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetberedningen sammanträder fem gånger 

per år och tar fram budgetförutsättningar till nämndernas budgetunderlag samt 

tar fram förslag till flerårsplan som beslutas av kommunfullmäktige.  

Budgetberednings sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

6.2. Nu-, omvärld och målanalys  

Nu- och omvärldsanalys syftar till att identifiera och tolka trender i omvärlden 

utifrån kommunens nuläge som påverkar möjligheten till att nå kommunens 

vision. Analysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den 

kommunala organisationen.  

I budgetprocessen ska utöver nu- och omvärldsanalys även målanalys fungera 

som ett underlag. När underlaget arbetas fram ska analys och uppföljning från 

tidigare delårs-/verksamhetsrapporter och års-/verksamhetsredovisningar 

användas.  
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Förvaltningschefen ansvarar för arbetet med nu-, omvärld- och målanalys för 

respektive nämnd och återkopplar till kommundirektören, som även ansvarar, 

med stöd av analysgruppen, för att den kommunövergripande nu-, omvärlds- 

och målanalysen genomförs. 

 

6.3. Investeringar 

Arbetet med Falköpings kommuns investeringar utgår ifrån den av 

kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen i Flerårsplanen. 

Nämnderna lyfter sina framtida investeringsbehov i nämndens budgetunderlag 

till Falköpings kommuns budgetberedning. Till varje investeringsbehov i 

budgetunderlaget ska ett investeringsdirektiv bifogas, vilket beskriver 

investeringsbehovet, konsekvens och finansiering. Investeringar rörande 

lokaler, fastigheter och anläggningar regleras i Policy för lokalförsörjning och 

projektinvesteringar.  

Falköpings kommuns budgetberedning beslutar om underlag till 

investeringsplan i samband med att budgetförutsättningarna antas. 

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsplan i Flerårsplanen. 

 

6.4. Kommunövergripande budgetprocess  

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån senast beslutad flerårsplan. 

Kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med kommunens övriga 

förvaltningar och bolag tar fram planeringsförutsättningar, nu- och 

omvärldsanalys. 

Planeringsdag/dagar genomför som uppstart i budgetprocessen, för att 

gemensamt diskutera, analysera och dra slutsatser kopplat till beslutad 

flerårsplan, planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys, mellan politik 

och tjänstepersoner. Syftet med planeringsdagen/dagarna är att skapa en 

gemensam utgångspunkt för det kommande arbetet med framtagande av 

budgetunderlag. 

Falköpings kommuns budgetberedning tar fram och behandlar förslag till 

budgetförutsättningar med underlag till budgetramar för nämnderna. Utifrån 

budgetförutsättningarna ges nämnderna i uppgift att ta fram och behandla 

nämndspecifika budgetunderlag. Nämnderna skall senast sista augusti besluta 

om att lämna in budgetunderlag. 

Avstämningsdag genomförs med presentation av nämndernas inkomna 

budgetunderlag samt uppdaterade planeringsförutsättningar. 

Falköpings kommuns budgetberedning tar fram och behandlar förslag till ny 

Flerårsplan och budget för kommande år. 
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Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ny Flerårsplan och budget för 

kommande år. 

Kommunfullmäktige beslutar om ny Flerårsplan och budget för kommande år. 

6.5. Nämndernas budgetprocess 

Nämnderna ska utifrån budgetförutsättningarna ta fram och behandla 

nämndens budgetunderlag rörande mål, verksamhet och ekonomi. Underlaget 

ska efter behandling i nämnd skickas till kommunstyrelsen för vidare 

beredning. 

Nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål och driftsramar i 

Flerårsplanen, bryta ner till nämndspecifika mål och en detaljbudget i 

nämndens verksamhetsplan.  

 

7. Uppföljning och analys 
För att uppnå en ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning är det 

viktigt att uppföljning och analys sker av verksamhet och ekonomi samt att den 

på säkerställt sätt återrapporteras till kommunfullmäktige.  

Falköpings kommun genomför delårsrapport per den 30 april, delårsrapport 

den 31 augusti samt årsredovisning per den 31 december. Vid dessa 

uppföljningar görs en samlad uppföljning av fullmäktiges mål samt ekonomi, 

där nämnderna gör en verksamhets- och ekonomiuppföljning av delmål och 

budget. Av uppföljningen ska framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts. 

Uppföljning ska även göras genom kontinuerlig analys av resultat i förhållande 

till mål och budget under året. 

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt möjlighet att utöver lagens krav 

besluta om ytterligare uppföljningar och tider för uppföljningar.  
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Inledning 
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av 

den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter 

styrs till stor del av speciallagars bestämmelser. Av olika lagar framkommer att 

kommunen bland annat ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och 

äldreomsorg liksom för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och 

räddningstjänst. Utöver det styrs kommunen av kommunallagen. Centralt i 

kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den 

ska arbeta med och i vilken omfattning men allt måste ta sin utgångspunkt i att 

kommunen är till för medborgaren. Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa 

att kommunen arbetar för att nå nationella krav samt statliga och kommunala 

mål. Det är kommunfullmäktige som högsta organ som fördelar olika 

ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna. 

För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig planering för 

ekonomisk hållbarhet krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser 

avseende verksamhet och ekonomi i hela organisationen. Uppföljning ska vara 

kontinuerlig och systematisk för att bidra till tilltro i styrkedjan.  

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade den datum månad år att 

anta policyn för verksamhets- och ekonomistyrning. Kommunstyrelsen beslutar 

om dessa riktlinjer utifrån policyn. Riktlinjerna ska ses som förtydligande av 

policyn och utgöra stöd och vägledning för verksamheterna i tillämpningen.  

 

Styrmodellen 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer 

vision och övergripande mål som nämnderna ska följa. Visionen beskriver 

kommunens viljeinriktning och värdegrund medan de övergripande målen 

beskriver de områden som är prioriterade och vilken effekt som förväntas.  

Målen ska ligga i linje med lagstiftning och andra statliga styrdokument och 

kommunen följer även upp i vilken grad de nationella kraven uppfylls. För en 

fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja genom hela 

organisationen.  

 

Nämnderna har i uppdrag att se till att verksamheterna arbetar mot 

kommunfullmäktiges mål och att verksamheterna bedrivs så ändamålsenligt 

och effektivt som möjligt. Nämnderna kan bryta kommunfullmäktiges 

övergripande mål till nämndspecifika delmål eller åtgärder. Delmålen ska vara 

uppföljningsbara och konkretisera kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Varje nämnd fastställer en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen finns en 

övergripande beskrivning av nämndens ambition och hur nämnden avser arbeta 

för att uppnå fastställda mål. I verksamhetsplanen finns även en övergripande 

plan för fördelning av de ekonomiska resurserna. Det är sedan förvaltningarnas 

uppgift att planera och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling. Det är 

viktigt att alla medarbetare är delaktiga i och känner tilltro till styrkedjan. 

Genom ett systematiskt utvecklingsarbete ska förbättrad måluppfyllelse 

uppnås.  
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För att få en fungerande kontinuerlig verksamhetsutveckling behöver 

arbetssättet omsättas, förankras och bli känt ända ut i verksamheterna. 

 

Från planering till åtgärd i fem steg: 

Planera  

Planeringen anger inriktning för arbetet och beskriver 

effekten av det som ska uppnås, men också de insatser 

som ska göras och hur de ska följas upp. 

Genomföra  

Genomförandet handlar om mötet och vardagen, allas 

dagliga handlingar. Det är här det händer, det är här 

mötet sker med personen/brukaren/medborgaren.  

Följa upp  

Följa upp innebär att kontinuerligt samla in information 

om hur verksamheten fungerar ur flera olika perspektiv. 

Ju fler uppföljningar desto mer trovärdig bild framträder. 

Uppföljningen är ett underlag till kommande analys.  

Analysera  

Att analysera är att kritiskt granska och värdera material samt försöka hitta 

mönster, trender, riktningar och orsaker till framgångsfaktorer eller 

utvecklingsområden. Det är viktigt att jämföra, tolka, förklara samt 

problematisera resultatet utifrån flera perspektiv.  

Att sedan sammanställa, sortera, kategorisera och skapa begriplighet av 

insamlat material är nödvändigt för att kunna skapa förståelse och kunna sprida 

information vidare till alla berörda. Analysverktyg kan användas som stöd.  

Åtgärda 

Utifrån det som framkommit i analysen ska åtgärder prioriteras som behövs för 

fortsatt utveckling, för att skapa bättre förutsättningar och för stärkt 

måluppfyllelse. Det kan handla om att bibehålla, skapa helt nytt, justera eller 

förändra för att bidra till verksamhetsutveckling. När åtgärdsförslagen är klara 

är det viktigt att åter påbörja planeringsfasen som beskrivs under rubriken 

”Planera”. 

Uppföljningen ska ske på alla nivåer och skapa en styrkedja som bidrar till 

tilltro och samsyn. Rapportering och återkoppling är viktigt på alla nivåer och 

utifrån olika perspektiv. 
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Falköpings kommuns budgetprocess 
Kommunfullmäktige beslutar hur mycket verksamheterna får kosta genom att 

fastställa en budget. Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för 

ekonomin för en period av tre år, där budgetåret ska vara periodens första år. 

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan utifrån gällande lag. 

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas budgetramar och kan genom 

beslut justera dessa ramar under pågående år.  

Falköpings kommuns budgetberedning 

Falköpings kommuns budgetberedning som beslutande organ är 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetberedningen sammanträder fem gånger 

per år och tar fram budgetförutsättningar till nämndernas budgetunderlag samt 

tar fram förslag till flerårsplan som beslutas av kommunfullmäktige.  

Budgetberednings sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

Nu-, omvärlds-, och målanalys   

Nu-, omvärlds- och målanalys ska fungera som underlag i budgetprocessen. 

Kommunfullmäktige fastställer de kommunövergripande målen som 

nämnderna ska bryta ned till nämndspecifika delmål. Förvaltningschefen 

ansvarar för nu- omvärlds- och målanalys för respektive nämnd och 

återkopplar till kommundirektören, som med stöd av analysgruppen, som 

ansvarar för att den kommunövergripande nu-, omvärlds- och målanalysen 

genomförs. 

 

För att lyckas med målarbetet är det viktigt att skapa en fungerande styrkedja 

där nämndernas mål binds ihop med kommunfullmäktiges vision och mål. Det 

förutsätter att målarbetet sker systematiskt och kontinuerligt. Analys av 

målarbetet sker genom uppföljning och utvärdering av kommunens uppdrag 

och givna förutsättningar, kommunfullmäktiges mål, nämndernas delmål och 

indikatorer i årsredovisningsprocessen. 

 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och långsiktighet i hur trender 

och förändringar påverkar möjligheterna att utföra kommunens uppdrag och 

förverkliga de mål som formulerats för kommunens framtida utveckling. 

Omvärldsanalysen anger vad en organisation bör förbereda sig på.  

Omvärldsanalysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i den 

kommunala organisationen samt fungera som underlag för strategiska frågor i 

flerårsplanen. När väl krafterna i omvärlden är identifierade och analyserade 

kan organisationen bestämma sig för vilka åtgärder som ska vidtas. I 

omvärldsanalysen ska särskilt demografiska förändringar beaktas. Arbetet ska 

vara slutfört innan budgetförutsättningarna antas. 

Investeringar 

Större byggnadsinvesteringar och process återfinns i gällande dokument för 

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar. 
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Övriga investeringsbehov som inte ingår i ovanstående text ska inkomma 

tillsammans med nämndernas budgetunderlag till budgetberedningen och avse 

senare delen av budgetperioden. Till varje investeringsbehov, i nämndens 

budgetunderlag, ska ett investeringsdirektiv finnas som beskriver 

investeringsbehovet, konsekvens och finansiering.  

Med investering anses tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 

med en nyttjandeperiod om minst tre år (3 år) klassificeras som 

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen 

för mindre värde är satt till ett prisbasbelopp. 

Investeringsprojekt, som inte påbörjats under budgetår, måste omprövas i 

investeringsplanen nästkommande år tillsammans med det årets föreslagna 

investeringsprojekt. För att nämnden inte ska behöva avbryta pågående projekt 

vid årsskifte får nämnd begära att ombudgetera för projektet avsatta medel 

mellan åren. Ombudgetering beslutas av kommunfullmäktige i samband med 

årsbokslutet. 

Planeringsförutsättningar 

Inför varje budgetprocess behöver justeringar göras för kommunövergripande 

poster som påverkar nämndernas budgetramar.  

I Falköpings kommuns budgetmodell beräknas och fördelas dessa justeringar 

på respektive nämnd, det vill säga ingen central budgetering av ex löneöversyn 

och kapitalkostnader som utfördelas och budgetjusteras under löpande år.  

Nedan följer en lista på några av de poster som kan ändras: 

Demografi-/befolkningsförändring  

Flerårsplanen utgår alltid ifrån antagen demografi-/befolkningsförändring för 

Falköpings kommun, men inför en ny budgetprocess behöver en justering till 

verkligt utfall för föregående år göras vilket påverkar nämndernas 

budgettilldelning för volymförändringar. 

Kostnads-/intäktsuppräkning 

För de kostnader och intäkter som inte är fast enligt gällande avtal eller 

beslutade av kommunfullmäktige kommer en justering utifrån SKRs KPV att 

göras. Detta för att motverka att nämndernas budgetramar urholkas till följd av 

inflation eller ökade priser i samhället. 

Löneöversyn/personalkostnader 

Beräkning av förändrade personalkostnader för nämnderna kopplat till 

löneöversyn, lönestrukturer eller andra behov kopplat till flerårsplansperioden. 

Eventuell justering av tidigare års löneöversyn om tidigare fördelning av 

budgetmedel differerar väldigt mot verkligt utfall. 
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Kapital-/internhyreskostnader  

Fördelning av kapitalkostnader utifrån schablonberäkning av existerande 

objekt i anläggningsreskontran.  

Fördelning av kommande kapital-/internhyreskostnader för investeringar som 

beslutats i tidigare flerårsplan. 

Skatteunderlag 

Kommunens skatteunderlag grundar sig i Sverige kommuner och regioners 

beräkning av skatter och bidrag för kommande år. En justering görs utifrån 

demografi-/befolkningsförändring. 

 

Budgetprocess och framtagande av ny 
Flerårsplan 

Övergripande budgetprocess 

 

 
 

Falköpings kommuns övergripande budgetprocess sker i olika steg och 

omfattar följande delar:  

 

Planeringsförutsättningar, nu- och omvärldsanalys 

Falköpings kommuns budgetprocess utgår alltid ifrån senast beslutad 

flerårsplan.  

Kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med kommunens övriga 

förvaltningar och bolag tar fram en nuläges- och omvärldsanalys. Analysen 

beskriver bland annat kvaliteten i verksamheterna och kommunens 
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förutsättningar på längre sikt kopplat till kommunfullmäktiges mål, men även 

trender i omvärlden som kan påverka kommunens utveckling. 

Ekonomiavdelningen arbetar fram planeringsförutsättningar för den nya 

budgetprocessen. I planeringsförutsättningar lägger ekonomiavdelningen till ett 

nytt år samt eventuella förslag på justeringar av beslutad flerårsplan kopplat till 

omvärldsförändringar. Detta innefattar bland annat följande delar 

 Demografi/befolkningsförändring 

 Skatteunderlag 

 Kostnad-/intäktsuppräkning 

 Löneöversyn 

 Kapital-/internhyreskostnader 

Planeringsdag  

Budgetarbetet inleds med att kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med 

kommunens övriga förvaltningar och bolag tar fram en nuläges- och 

omvärldsanalys. Analysen beskriver bland annat kvaliteten i verksamheterna 

och kommunens förutsättningar på längre sikt, men även trender i omvärlden 

som kan påverka kommunens utveckling. Under en gemensam planeringsdag 

diskuterar politiker och tjänstepersoner analysen och de slutsatser som 

framkommit.  

Syftet med planeringsdagen är att skapa en gemensam utgångspunkt för det 

kommande arbetet med framtagande av budgetunderlag.  

 

Antagande av budgetförutsättningar  

Falköpings kommuns budgetberednings sammanträde föregås av partipolitiska 

möten för att formera förslag som underlag till den formella beslutande 

budgetberedningen för Falköpings kommun. 

Budgetförutsättningarna ska utgå ifrån tidigare flerårsplan, nu- och 

omvärldsanalys kopplat till mål, investeringsplan och lokalförsörjning samt 

verksamhetsplanering. I budgetförutsättningarna ska även skattesats, 

demografi/befolkningsförändring, internränta, personalomkostnader och 

eventuell resursfördelning beaktas. 

 

Senast i mars månad ska Falköpings kommuns budgetberedning anta 

budgetförutsättningar för kommande flerårsplan.  

 

Budgetberedningen ger även nämnderna i uppgift att utifrån antagna 

budgetförutsättningar ta fram och behandla nämndspecifika budgetunderlag 

som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning. 

 

Budgetberedningen ger även de kommunala bolagen i uppgift att ta fram 

budgetunderlag som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning 

senast den 31 augusti. 
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Nämndernas budgetunderlag  

Nämnderna ska utifrån budgetberedningens budgetförutsättningar ta fram och 

behandla nämnds budgetunderlag. 

I nämndens budgetunderlag ska följande punkter ingå med fokus på de två sista 

åren: 

 Nu-, omvärlds- och målanalys 

 Verksamhetsförändringar 

 Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering) 

 Personalunderlag 

 Investeringsunderlag 

 Eventuella förändringar av taxor och avgifter 

 

Nämndernas budgetunderlag ska vara beslutade i respektive nämnd och vara 

budgetberedningen till handa senast den 31 augusti.  

 

 

Avstämningsdialog 

Presentation/avstämning av nämndernas inkomna budgetunderlag till 

budgetberedningen. Ekonomiavdelningen presenterar ny skatteprognos och 

eventuella justeringar av planeringsförutsättningarna kopplat till 

omvärldsförändringar.  

 

Budgetberedningens förslag till ny Flerårsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar förslag till ny Flerårsplan. 

Budgetberedningens sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar om ny Flerårsplan 

Kommunstyrelsen behandlar och beslutar om ny Flerårsplan och skattesats före 

oktober månads utgång.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om ny Flerårsplan 

Kommunfullmäktige beslutar om skattesats, ny Flerårsplan och budget för 

kommande år senast november månads utgång.  

Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att ta fram 

verksamhetsplan för Flerårsplansperioden med detaljbudget för kommande år 

utifrån beslutad Flerårsplan.   
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Summering och tidsplan budgetprocess 

Budgetberedningen sammanträder, summering och analys av gånga årets 

budgetprocess. Beslutande om tidsplan för kommande år budgetprocess, 

uppföljningar samt ekonomiskt årshjul med datum. 

 

Nämndernas verksamhetsplan och detaljbudget 

Nämnderna ska utifrån beslutad flerårsplan ta fram och besluta om 

nämndspecifika delmål, verksamhetsplan för flerårsperioden samt detaljbudget 

för kommande år. 

Nämnden svarar för att verksamheten bedrivs inom den av kommunfullmäktige 

fastställda budgetramen. Ansvarig nämnd har rätt till att fritt omdisponera 

medel inom tilldelad driftbudget för aktuellt budgetår under förutsättning att 

verksamhetsinriktning inte ändras. I de fall där verksamhetsinriktningen 

behöver ändras ska nämnden föra frågan vidare till kommunfullmäktige. 

Ansvarig nämnd har rätt att fritt omdisponera medel mellan olika 

investeringsprojekt inom tilldelad investeringsram för aktuellt budgetår, dock 

ej de projektinvesteringar som finns i av KF beslutad flerårsplan. Utrymme för 

eventuella ökade driftskostnader ska i första hand skapas genom besparingar 

och prioriteringar inom tilldelad ram. 

Verksamhetsplanen för nämnden ska innehålla följande delar: 

 KF mål, nämndspecifika mål och hur nämnden arbetar med dessa. 

 Verksamhetsplanering 

 Personalplanering 

 Resultat-, verksamhets- och investeringsbudget (bruttobudgetering) 

 

Nämndens verksamhetsplan för med detaljbudget för kommande år ska vara 

beslutad senas december månads utgång. 

 

Uppföljning och analys 
För att få veta om de mål som kommunfullmäktige och de delmål som 

nämnden beslutat om kommer att uppnås ska kontinuerlig uppföljning av 

resultat göras. Genom att följa upp och analysera resultat får nämnden 

kännedom om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. 

Därigenom skapas viktiga underlag för att prioritera, åtgärda och styra 

kommunens arbete. Uppföljning och analys blir därför viktiga bitar i den 

kommunala styrprocessen och ska ske systematiskt och kontinuerligt. 

Uppföljning och analys av ekonomiskt resultat samt mål görs alltid ifrån 

gällande budget vid rapporttillfället och gäller helår. Hänsyn i uppföljning och 
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analys vid rapporttillfället ska alltså inte tas för framtida budget- eller 

måljustering, även om dessa är beslutade men inte genomförda. 

Uppföljning och analys av ekonomiskt resultat samt mål görs alltid ifrån 

gällande budget vid rapporttillfället och gäller helår. Hänsyn i uppföljning och 

analys vid rapporttillfället ska alltså inte tas för framtida budget- eller 

måljustering, även om dessa är beslutade men inte genomförda. 

Falköpings kommun genomför tertialuppföljningar per den 30 april, den 31 

augusti och den 31 december. Kommunstyrelsen eller nämnd kan besluta om 

ytterligare uppföljningar. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för 

anvisningar till de kommunövergripande uppföljningarna. Uppföljningarna i 

augusti och december är lagstadgade och granskas av kommunens externa 

revisorer. Vid dessa uppföljningar görs en samlad uppföljning av 

fullmäktigemål samt ekonomi, där nämnderna gör en verksamhets- och 

ekonomiuppföljning av delmål och budget. Av uppföljningen ska framgå i 

vilken utsträckning målen har uppnåtts. Uppföljning ska även göras genom 

kontinuerlig analys av resultat i förhållande till mål och budget under året.  

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt ansvar för att kontinuerligt följa upp 

nämndernas måluppfyllelse och ekonomiska ställning. Detta gör 

kommunstyrelsen genom månadsrapporter från förvaltningarna med 

årsprognos tre gånger per år, per mars, per maj och per oktober.  

Kommunstyrelsen även rätta att besluta om ytterligare uppföljningar eller 

ytterligare underlag/åtgärdsplaner/presentation från nämnder som avviker från 

mål- och ekonomiuppföljning mot beslutad flerårsplan.  

Kunskapen från analysarbetet tas sedan med i planeringsarbetet inför 

kommande budgetår. På så sätt bidrar analysen till att verksamheten ständigt 

förbättras. 

Uppföljningsprocessen 
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Falköpings kommuns uppföljningsprocess sker i olika steg och omfattar 

följande delar:  

Antagande av Flerårsplan 

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och nämnds budgetramar i 

Flerårsplan senast november månads utgång inför uppföljningsåret. Flerårsplan 

används som grund i kommande delårsrapporter och årsredovisning. 

Verksamhetsplan med detaljbudget 

Nämnderna ska utifrån beslutad flerårsplan ta fram och besluta om 

nämndspecifika delmål, verksamhetsplan för flerårsperioden samt detaljbudget 

för kommande år senast december månads utgång. Verksamhetsplanen ska 

användas som grund i kommande delårsrapporter och verksamhetsredovisning. 

Månadsrapport per mars 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per mars månad med årsprognos. Inrapporteringen sker 

till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och presenterar 

denna som ett ärende på kommunstyrelsen i april månad. 

Delårsrapport per april 

I den första tertialuppföljningen ska bolag och nämnder lämna in en 

verksamhetsrapport per april, med ekonomin, samt målarbete till 

kommunstyrelsen som sammanställer delårsrapport per april och ger en samlad 

bild över kommunens ekonomi och målarbete till kommunfullmäktige.  

I en del av kommunstyrelsens uppgiftsplikt genomförs dialogmöten mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier utifrån delårs-och 

verksamhetsrapport. 

Delårsrapport per april ska vara behandlad i fullmäktige senast juni månads 

utgång. 

Månadsrapport per maj 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per maj månad med årsprognos. Inrapporteringen sker 

till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och presenterar 

denna som ett ärende på kommunstyrelsen i juni månad. 

Delårsrapport per augusti 

Delårsrapport per augusti är lagstadgad och granskas av kommunens externa 

revisorer. Vid denna uppföljningar görs en samlad uppföljning av 

fullmäktigemål samt ekonomi, där bolag och nämnder gör en 

verksamhetsrapport per augusti av delmål och budget. Av uppföljningen ska 

framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts samt en målanalys.  
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I en del av kommunstyrelsens uppgiftsplikt genomförs dialogmöten mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas presidier utifrån delårs-och 

verksamhetsrapport. 

Delårsrapport per augusti ska vara behandlad i kommunfullmäktige senast 

oktober månads utgång. 

Månadsrapport per oktober 

En del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska förvaltningarna rapportera in 

ekonomisk uppföljning per oktober månad med årsprognos. Inrapporteringen 

sker till ekonomiavdelningen som sammanställer månadsrapporten och 

presenterar denna som ett ärende på kommunstyrelsen i november månad. 

Års-/verksamhetsredovisning 

Årsredovisningen är kommunens sammanställning av helåret och är en 

lagstadgad rapport som granskas av kommunens externa revisorer. Vid denna 

uppföljning görs en samlad uppföljning av fullmäktigemål samt ekonomi, där 

bolag och nämnder gör en verksamhetsredovisning av delmål och budget. Av 

uppföljningen ska framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts samt en 

målanalys.  

I nämndens verksamhetsredovisning ska även eventuella ombudgeteringar till 

kommande budgetår lyftas till kommunfullmäktige. 

Årsredovisningen för föregående år ska vara behandlad i kommunfullmäktige 

senast april månads utgång. 

Årsredovisningskonferens 

Efter att årsredovisningen är bered i kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder 

ekonomichefen in till budgetkonferens som en del i presentationen av 

kommunens gångna verksamhetsår. 

 

På konferensen ges presentation av måluppfyllelse och verksamhetsanalyser 

samt ekonomisk redovisning av resultat och eventuella budgetavvikelser. 

 

 

Förändring av fastställd budgetram 
Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot 

budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att verksamheten 

kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska i första hand 

täckas genom omdisponering av medel inom nämndens budgetram. I de fall 

nämndens åtgärder medför ändrad verksamhetsinriktning eller nämnden inte 

anser sig kunna hantera den negativa avvikelsen ska rapportering ske 

omgående till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska 

dokumenteras i nämndens och styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna 

kräver väsentliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte 

vidtas utan beslut från kommunfullmäktige.  
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Om en nämnd önskar genomföra förändringar, som medför kostnader och 

resulterar i en negativ avvikelse mot budget men på sikt i besparingar, ska 

framställan göras till kommunstyrelsen för beslut.  

Om en nämnd vill göra en fördelning av budgetramen till en annan nämnd till 

följd av exempelvis förändringar i organisationen, ska en sådan framställan 

göras av berörda nämnder till kommunfullmäktige som beslutar om 

budgetramen kan ändras. Detsamma gäller om en nämnd vill göra en 

omfördelning från beslutad driftsbudget till investeringsbudget. 

Eventuella andra förändringar av de av kommunfullmäktige fastställda 

budgetramarna kan göras av kommunfullmäktige efter framställan av berörd 

nämnd. 

Om kommunfullmäktige beslutar att en nämnd får utökad ram ska 

kommunfullmäktige samtidigt ange hur finansieringen ska ske i enlighet med 

uppsatta finansiella mål. 
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Besvarande av remiss om inriktning för den politiska 
organisationen för mandatperioden 2023-2026 

Ordförandes förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 

fram förslag på den politiska organisationen och att se över 

inriktningen av tekniska nämndens ansvarsområde.    

Bakgrund 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen är sammansatt av 

samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, genom en ordinarie 

och ersättare. Beredningens uppdrag är att utreda och lämna förslag till 

politisk organisation inför mandatperioden 2023-2026 samt att göra en 

översyn av bestämmelserna för ekonomisk ersättning. I arbetet ska hänsyn 

tas till omvärldsförändringar, förändrade krav och utmaningar som 

kommunen står inför. I uppdraget ligger att omvärldsbevaka, följa utveckling 

och forskning på nationell nivå, genomföra studiebesök, följa Sveriges 

Kommuner och Regioners arbete, m.m. 

 

Förändringar i den politiska organisationen 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen har genom 

omvärldsbevakning tagit del av erfarenheter från andra kommuner som 

genomfört förändringar i den politiska organisationen. Beredningen har tagit 

del av fördelar och nackdelar från kommuner som har lämnat en traditionell 

nämndsorganisation för att gå över till en utskottsorganisation. Beredningen 

har också tagit del av erfarenheter från en kommun som har återgått till en 

traditionell nämndsorganisation efter att under en tid haft en 

utskottsorganisation. 

Fördelar och nackdelar med olika organisationsformer har lyfts och 

diskuterats på beredningens möten. Frågeställningar kring 

utskottsorganisation, att arbeta med fullmäktigeberedningar och att göra 
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andra förändringar i den politiska organisationen har även varit utskickade 

till de politiska partierna som lämnat synpunkter och förslag. 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår att följande 

förändringar genomförs i den politiska organisationen inför mandatperioden 

2023-2026.  

Tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen 

Beredningen ser fördelar med att överföra tekniska nämndens 

ansvarsområden till kommunstyrelsen. 

Förslaget motiveras med att kommunövergripande frågor av strategisk 

karaktär bör samlas under kommunstyrelsen centralt. Beredningen ser stora 

fördelar till helhetsperspektiv som ger mer samsyn, bättre samordning och 

möjlighet till effektivisering genom att överföra tekniska nämndens 

ansvarsområden till kommunstyrelsen.  

Förslaget innebär att tekniska nämnden upphör från och med 1 januari 2023 

då dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Under 

kommunstyrelsen föreslås frågorna organiseras genom utskott, exempelvis 

genom att kommunstyrelsen inrättar utskott som ansvarar för 

kommungemensam service, respektive samhällsplanering och strategiska 

fastighetsfrågor.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår beredningen för översyn av den 

politiska organisationen att kommunfullmäktige beslutar att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation 

innebärande att tekniska nämndens ansvarsområden lyfts över till 

kommunstyrelsen i form av en utskottsorganisation.  

Uppdraget innebär att utreda och lämna förslag på reviderade reglementen 

och andra styrdokument, ta fram förslag på budgetförändringar, ta fram 

förslag på överlämning av handlingar och arkiv, och att utreda eventuella 

jävsfrågor.  

Förändringen i den politiska organisationen kan föranleda ett behov av att 

förändra eller göra anpassningar i förvaltningsorganisationen, vilket är en 

process som ägs av kommundirektören. 

Beredningen har beslutat att remittera ärendet till tekniska nämnden för att 

inhämta synpunkter på förslaget. Beredningen önskar tekniska nämndens 

yttrande inför beredningens möte den 30 september.    

 

Ordförandes bedömning 

Tekniska nämnden handhar i stort tre olika typer av frågor. Dels är det 

önskemål om verkställande av andra nämnders behov och projekt enligt 

projektdirektiv, förvaltning av kommunens egendom och det som är mer 

vardagsnära kommuninvånarna som snöröjning, gräsklippning, gatusopning, 

julbelysning, städ, kost med mera. 

Det finns en vinst med att kommunstyrelsen får mer övergripande kunskap 

över de behov som andra nämnder har och att beslutsprocessen kan kortas 

väsentligt. 

När det gäller skötsel av kommunens egendom har det ofta fått stå tillbaka 

för andra behov och även här kan det vara bra att kommunstyrelsen får en 
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övergripande bild av behov, kostnadsbeskrivning och konsekvens-

beskrivning av uteblivet underhåll. 

När det gäller de mer vardagsnära frågorna och som är viktiga för kommun-

invånarna har ofta nämndens ledamöter kloka och lösningsfokuserade inspel. 

Det är viktigt att det tas tillvara och i utredningen bör man fundera på hur en 

kommande arbetsbelastning kan se ut för utskottsledamöter då dessa 

kommer vara kopplade till kommunstyrelsen. 

Hur påverkas demokratin i en utskottsorganisation? 

Som folkvald är man representant för kommuninvånarna och med färre antal 

politiker kommer än högre krav att ställas på transparens och delaktighet, det 

är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. 

Det är viktigt att medlemmar från tekniska nämnden får vara delaktiga i det 

fortsatta arbetet med att ta fram förslag till hur en utskottsorganisation kan se 

ut. 

Likväl som vi ställer ekonomi och effektivitetskrav på våra förvaltningar, är 

det viktigt att se över strukturer och kostnader för den politiska 

organisationen 

Samtidigt behöver man se över hur beslutsgångarna fungerar så att man har 

en smidig hantering och är tidseffektiv, likväl som man ser över den 

politiska organisationen. 

Oavsett organisation kan det vara ett transparent och effektivt sätt att ha 

nämnds överskridande möte där gemensamma frågor diskuteras. 

 

Finansiering 
Utredningsuppdraget genomförs inom befintlig ram. Ekonomiska 

konsekvenser med anledning av förslagna organisationsförändringar kommer 

att genomlysas i kommande utredningar. 

 

Beslutsunderlag 

Mötesanteckningar 2021-08-26 

Diskussionsunderlag – politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 

Protokollsanteckning från socialdemokraterna       

Beslutet ska skickas till 

Beredning för översyn av den politiska organisationen 

 

 

 

Vanja Wallemyr 

Tekniska nämndens ordförande 
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Beredning för översyn av den politiska 
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Mötesanteckningar 

26 augusti 2021, kl. 13.00 – 14.00, Pingstkyrkan. 

Beslutande: Pema Malmgren (M) ordförande, Karola Svensson (C), Jan 

Eriksson (KD), Lennart Falegård (L), Elisabeth Klang (V), Anders Blom 

(MP), Fredy Neüman (S) vice ordförande, Milada Wurm (SD)  

 

Ersättare: Hillevi Wallgren (C), Göran Gynnemo (KD), Iowan Hedendahl, 

Susanne Berglund (S), Christopher Münch (SD) 

Närvarande tjänstepersoner: Linda Karelid (kanslichef), Edvin Ekholm (chef 

hållbar kommunikation/hållbar utveckling) 

Återkoppling/summering från förra mötet  
Genomgång av mötesanteckningar från föregående möte. 

 

Politisk organisation inför kommande mandatperiod – förslag på 
inriktningsbeslut 
Ordförande Pema Malmgren har, med utgångspunkt i beredningens arbete, 

sammanställt ett underlag (biläggs) med förslag på inriktning för den 

politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026. Beredningen 

beslutade på föregående möte att skicka ut underlaget som 

diskussionsunderlag för partierna att ta ställning till inför beredningens möte 

i augusti. 

Underlaget innehåller tre beslutsförslag. 

1. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 

fram förslag på en organisation där inriktningen är att tekniska 

nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen, som 
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organiseras med utskott under kommunstyrelsen. Inriktningen är att 

den nya organisationen ska vara på plats den 1 januari 2023. 

2. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 

fram förslag på ett standardreglemente och metodstöd att ligga till 

grund för tillfälliga fullmäktigeberedningar som kan inrättas under 

nästkommande mandatperiod. Underlagen ska vara antagna före 1 

januari 2023. Arbetet med fullmäktigeberedningar ska utvärderas 

efter nästkommande mandatperiod. 

3. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för att kommunfullmäktiges valberedning 

ska bestå av en ledamot och en ersättare från respektive parti 

representerat i kommunfullmäktige.  

Respektive parti har skickat in svar och redogör även muntligt för sina 

ställningstaganden.  

Samtliga partier utom Socialdemokraterna ställer sig bakom förslaget i 

punkt 1 där Socialdemokraterna lämnar en protokollsanteckning (biläggs) 

enligt följande: 

”Protokollsanteckning från socialdemokraterna gällande förslag till 

förändring av den politiska organisationen genom att ersätta den Tekniska 

nämnden med utskott under Kommunstyrelsen. 

Socialdemokraterna anser att göra om hela den Tekniska nämndens 

ansvarsområde till utskott med stor sannolikhet kommer att betyda 

maktkoncentration till några få personer. 

Vi ser också en uppenbar risk med en kraftig minskning av antalet 

förtroendevalda samt att mindre partier genom en sådan organisation helt 

utestängs från insyn. Detta är en viktig demokratisk fråga för oss 

socialdemokrater.  Vi ser också en tydlig maktförskjutning från en 

facknämnd till kommunstyrelsen där man löper en uppenbar risk för en 

centralistisk organisation, där delaktighet, transparens och kunskap går 

förlorad. Vi anser också att en risk och konsekvensanalys skall göras innan 

beslut fattas.” 

Samtliga partier ställer sig bakom förlaget i punkt 2 och 3.  

Beredningen beslutar att remittera ärendet till tekniska nämnden för att 

inhämta synpunkter på förslaget i punkt 1. Beredningen önskar tekniska 

nämndens yttrande inför beredningens möte den 30 september.    

 

Övrigt 
Önskemål om att beredningen ska lyfta och diskutera utbildningsinsatser för 

förtroendevalda nästa mandatperiod. 

 

 

/Linda Karelid  

Tekniska nämnden, 2021-09-20
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 Partigrupperna 

Diskussionsunderlag med förslag på inriktning på den 
politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 

1. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 

fram förslag på en organisation där inriktningen är att tekniska 

nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen, som 

organiseras med utskott under kommunstyrelsen. Inriktningen är att 

den nya organisationen ska vara på plats den 1 januari 2023. 

2. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 

fram förslag på ett standardreglemente och metodstöd att ligga till 

grund för tillfälliga fullmäktigeberedningar som kan inrättas under 

nästkommande mandatperiod. Underlagen ska vara antagna före 1 

januari 2023. Arbetet med fullmäktigeberedningar ska utvärderas 

efter nästkommande mandatperiod. 

3. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för att kommunfullmäktiges valberedning 

ska bestå av en ledamot och en ersättare från respektive parti 

representerat i kommunfullmäktige.  

 

Bakgrund 
Beredningen för översyn av den politiska organisationen är sammansatt av 

samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, genom en ordinarie 

och ersättare. Beredningens uppdrag är att utreda och lämna förslag till 

politisk organisation inför mandatperioden 2023-2026 samt att göra en 

översyn av bestämmelserna för ekonomisk ersättning. I arbetet ska hänsyn 

tas till omvärldsförändringar, förändrade krav och utmaningar som 

kommunen står inför. I uppdraget ligger att omvärldsbevaka, följa utveckling 

och forskning på nationell nivå, genomföra studiebesök, följa Sveriges 

Kommuner och Regioners arbete, m.m. 
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Förändringar i den politiska organisationen 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen har genom 

omvärldsbevakning tagit del av erfarenheter från andra kommuner som 

genomfört förändringar i den politiska organisationen. Beredningen har tagit 

del av fördelar och nackdelar från kommuner som har lämnat en traditionell 

nämndsorganisation för att gå över till en utskottsorganisation. Beredningen 

har också tagit del av erfarenheter från en kommun som har återgått till en 

traditionell nämndsorganisation efter att under en tid haft en 

utskottsorganisation. 

Fördelar och nackdelar med olika organisationsformer har lyfts och 

diskuterats på beredningens möten. Frågeställningar kring 

utskottsorganisation, att arbeta med fullmäktigeberedningar och att göra 

andra förändringar i den politiska organisationen har även varit utskickade 

till de politiska partierna som lämnat synpunkter och förslag. 

Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår att följande 

förändringar genomförs i den politiska organisationen inför mandatperioden 

2023-2026.  

Tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen 

Beredningen ser fördelar med att överföra tekniska nämndens 

ansvarsområden till kommunstyrelsen. 

Förslaget motiveras med att kommunövergripande frågor av strategisk 

karaktär bör samlas under kommunstyrelsen centralt. Beredningen ser stora 

fördelar till helhetsperspektiv som ger mer samsyn, bättre samordning och 

möjlighet till effektivisering genom att överföra tekniska nämndens 

ansvarsområden till kommunstyrelsen.  

Förslaget innebär att tekniska nämnden upphör från och med 1 januari 2023 

då dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Under 

kommunstyrelsen föreslås frågorna organiseras genom utskott, exempelvis 

genom att kommunstyrelsen inrättar utskott som ansvarar för 

kommungemensam service, respektive samhällsplanering och strategiska 

fastighetsfrågor.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår beredningen för översyn av den 

politiska organisationen att kommunfullmäktige beslutar att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en organisation 

innebärande att tekniska nämndens ansvarsområden lyfts över till 

kommunstyrelsen i form av en utskottsorganisation.  

Uppdraget innebär att utreda och lämna förslag på reviderade reglementen 

och andra styrdokument, ta fram förslag på budgetförändringar, ta fram 

förslag på överlämning av handlingar och arkiv, och att utreda eventuella 

jävsfrågor.  

Förändringen i den politiska organisationen kan föranleda ett behov av att 

förändra eller göra anpassningar i förvaltningsorganisationen, vilket är en 

process som ägs av kommundirektören. 

Tillfälliga fullmäktigeberedningar 

För arbeten med strategiska, långsiktiga frågor som spänner över flera 

nämnders ansvarsområden ser beredningen fördelar med att arbeta med 

tillfälliga fullmäktigeberedningar.  
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När en fråga berör minst två eller flera nämnders verksamhet finns möjlighet 

att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning. Detta kan vara ett alternativ till 

sedvanlig beredning när man har en fråga av brett politiskt och strategiskt 

intresse och hög politisk halt. Frågorna kan belysas friare, tvärsektionellt och 

från fler perspektiv. Resultatet av en tillfällig fullmäktigeberedning kan 

mynna ut i olika politiska ställningstaganden men utifrån ett gemensamt 

underlag där man gör olika analyser av hur lösningen på problemet ser ut. 

Fördelen med tillfälliga fullmäktigeberedningar är att det ger en möjlighet att 

bredda det politiska deltagandet och demokratin genom transparens och en 

möjlighet att engagera förtroendevalda som brinner för specifika frågor. 

Kommunfullmäktige får en högre relevans och tillfälliga beredningar kan 

verka vitaliserande för en fråga/område.  

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om inrättande av en 

fullmäktigeberedning och anger direktiv och inriktning för dess arbete. Det 

är viktigt att uppdraget är tydligt och att former för rapportering är angivet. 

En kommunfullmäktigeberedning ska arbeta med breda långsiktiga 

framtidsfrågor och ska inte arbeta med sakfrågor som ligger inom en specifik 

nämnds ansvarsområde. En beredning tar inte över en nämnds rätt att yttra 

sig över förslag som berör deras verksamhet.  

Det är viktigt att hålla arbetet i beredningen på en strategisk, inriktande nivå 

som ligger i en framtid. Ett exempel på en övergripande fråga för en 

fullmäktigeberedning skulle kunna vara klimatfrågan. 

För att reglera arbetet med fullmäktigeberedningar föreslår beredningen för 

översyn av den politiska organisationen att kommunfullmäktige beslutar att 

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett standardreglemente för 

beredningar, samt ett metodstöd, att kunna ligga till grund för arbetet när en 

tillfällig fullmäktigeberedning inrättas. 

Kommunfullmäktiges valberedning 

Det primära syftet med valberedningen är att samtliga partier som är 

representerade i kommunfullmäktige ska ha möjlighet att nominera 

kandidater till de val som bereds. Beredningens bedömning är därför att det 

är tillräckligt med representation av en ledamot och en ersättare per parti. 

För att möjliggöra en bred representation och en god förankring föreslås att 

samtliga partier representerade i kommunfullmäktige ges plats i 

beredningen, genom en ordinarie och ersättare. 

Beredningen föreslår därför att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för att kommunfullmäktiges 

valberedning ska bestå av en ledamot och en ersättare från respektive parti 

representerat i kommunfullmäktige.  

Finansiering 
Utredningsuppdraget genomförs inom befintlig ram. Ekonomiska 

konsekvenser med anledning av förslagna organisationsförändringar kommer 

att genomlysas i kommande utredningar. 

 

/ Beredningen för översyn av den politiska organisationen  

genom Pema Malmgren (M) ordförande  
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Protokollsanteckning från socialdemokraterna gällande förslag till förändring av 

den politiska organisationen genom att ersätta den Tekniska nämnden med 

utskott under Kommunstyrelsen. 

Socialdemokraterna anser att göra om hela den Tekniska nämndens 

ansvarsområde till utskott med stor sannolikhet kommer att betyda 

maktkoncentration till några få personer. 

Vi ser också en uppenbar risk med en kraftig minskning av antalet 

förtroendevalda samt att mindre partier genom en sådan organisation helt 

utestängs från insyn. Detta är en viktig demokratisk fråga för oss 

socialdemokrater.  Vi ser också en tydlig maktförskjutning från en facknämnd 

till kommunstyrelsen där man löper en uppenbar risk för en centralistisk 

organisation, där delaktighet, transparens och kunskap går förlorad. Vi anser 

också att en risk och konsekvensanalys skall göras innan beslut fattas. 

 

För socialdemokraterna 20210826 

Fredy Neuman  
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Anmälningsärenden till tekniska 
nämndens sammanträde den 20 
september 2021. 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för tekniska nämnden.   

 

Nr Ärende 

1 Kommunfullmäktige § 90/2021 Entliedigande av Jörgen Larsson (SD) 

från uppdrag som ledamot i TN och BN  

2 Kommunfullmäktige § 89/2021 Startbesked för ombyggnad av 

Odensbergs förskola, kök mm och uppdrag hyresavtl modulskola i 

Odensberg 

3 Kommunfullmäktige § 88/2021 Budgetramjustering kopplat till 

tidigare beslut för år 2021. 

Tabell över budgetramjusteringar kopplat till tidigare beslut för år 2021 

4 Kommunstyrelsen § 115/2021 Utvärdering av internkontroll för 

Falköpings Kommun för år 2020 
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Anmälda delegationsbeslut till tekniska 
nämndens sammanträde den 20 
september 2021 

Delegation 

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

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

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 

tjänstepersoner i enlighet med tekniska nämndens delegationsbestämmelser.  

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

samma rättsverkan som om det fattats av tekniska nämnden. Tekniska 

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

som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av tekniska nämndens delegations-

bestämmelser ska anmälas till tekniska nämnden vid dess nästkommande 

sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för tekniska 

nämnden i form av nedanstående förteckning. 

Delegationsbeslut  

 
Delegation ordförandebeslut (§ 1) 

Diarienr Beslut Delegat  

2021/248 

 

Ordförandebeslut begäran om 

tilläggsanslag i investeringsbudgeten för  

2021 gällande iordningsställande av nytt 

verksamhetsområde på del av fastigheten 

Falevi 8:14 

Tekniska nämndens 

ordförande 

 

 

Delegation avseende fastighetsförvaltning (§ 6) 

Beslut Delegat  

Uppsägning inhyrda lokaler: 

Bangatan 6, verkstad och matsal 

Bergsliden 6 och 14 

Bangatan 6 Föreningslokal 

Fastighetschef 
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Beslut Delegat  

Uthyrt ägda lokaler: 

Storgatan 14 A Stenstorp 

Fastighetschef 

Villkorsändring 

Stenstorps vårdcentral 

Per Andersgatan 5, LSS-boende 

Järnvägsgatan 29, Stenstorp 

Fastighetschef 

Uthyrda bostäder, inhyrd fastighet 

19 st avtal, elevboende Wetterlinsgatan  

Warenbergsgatan 23 

Danska vägen 64 

Fastighetschef 

 

Delegation avseende Bidragsgivning (§ 8) 

Beslut Delegat  

Utbetalning av särskilt driftbidrag 

Fagerås samfällighetsförening 

Gatuchef 

 

Delegation avseende trafikfrågor (§ 9)  

Beslut Delegat  

Parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade. 

7 st beviljade – 0 st avslag 

Handläggare 

TA-Planer 

15 st granskade – 15 st tillåtna 

Trafikingenjör 

Väghållarbeslut 

Förbud mot trafik Nygatan 

Förbud mot trafik Hagalidsgatan 

Förbud mot trafik Nygatan Åsarp 

Förbud mot trafik Frejagatan 

Trafikingenjör 

Dispenstransport 

1 st antagen 

Trafikingenjör 
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Sammanträdesdatum 

2021-09-06 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 71 Dnr 2020/00342  

Övriga frågor 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Christopher Münch (SD) frågar om det gjorts någon trafikmätning vid den 

upphöjningen av cykelbana som gjorts vid Willys. Gatuchefen svarar att vi 

har trafikmätningar för samtliga gator i kommunen men någon specifik för 

gående och cyklande har inte gjorts. Det har tidigare inte funnits någon 

genomgående gång och cykelbana mellan Odengatan och Trädgårdsgatan 

och många har valt att istället gena över Willys parkering. Willysbutiken 

kommer flytta till Ållebergscenter och det är i dagsläget oklart vilken 

verksamhet som kommer finnas på denna fastighet i framtiden. Många 

tillbud har tidigare rapporteras för trafiksituationen runt dessa kvarter och nu 

görs ett helhetsgrepp för att skapa en tryggare trafiksituation för oskyddade 

trafikanter.  
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