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Sammanträde med Tekniska nämnden 

 
Datum: Måndag den 31 januari 2022 
Tid: Klockan 13:15 start med intervju med konsult Sara Linge Conectura, därefter ordinarie 
nämndsmöte. 
Plats: Falköpingssalen, Stadshuset samt digitalt.  
 

Ledamöter 
Vanja Wallemyr (C), ordförande 
Sam Jubrant (KD), 1:e vice ordförande 
Johanna Svensson (S), 2:e vice ordförande 
Christina Jorméus (M) 
Heléne Svensson (S) 
Bengt Lundqvist (S) 
Emil Larsson (C) 
Andreas Möller (KD) 
Per Halldén (M) 
Christopher Münch (SD) 
Gerhard Karlsson (SD) 
 

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

Tjänstepersoner 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 
 

Presskonferens 
Sker i samband med mötets slut, cirka 17:15  Falköpingssalen  
 

Övrig information 
Observera att sammanträdet kommer äga rum digitalt via Skype i enlighet med kommunfullmäktiges 
gruppledares överenskommelse från 12 januari 2022, om genomförande av politiska möten under 
januari och februari 2022. 
Observera att tiderna för respektive ärende är preliminära då vi inte vet hur länge intervjun håller på.  
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Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 

1.  Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr 2022/00007   
Tid: 14:55 – 15:20 ( 25+10 )  
Föredragande: 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Jan Aurén, bitr. förvaltningschef 
Marcus Boström, fastighetschef 
Cecilia Nordh, lokalstrateg 
Fredrik Johansson, gatuchef 

2.  Information om ekonomi 
Dnr 2022/00010   
Tid: 15:20 – 15:30 ( 5+5 ) 
Föredragande: 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 

3.  Information från förtroendevalda 
Dnr 2022/00011   
Tid: 15:30 ( 5 ) 
 

4.  Statusrapporter pågående projekt 2022 
Dnr 2022/00041   
Tid: 15:35 – 16:30 ( 50 + 5) 
Föredragande: 
Stefan Danielsson, projektledare 
Richard Lööv, projektledare 
Krister Lundberg, projektledare 
Rasmus Johansson, VA ingenjör 
Rikard Andersson, gatuingenjör 
Tomas Berg, Infrastukturförvaltare 
 

5.  Synpunktshantering inom samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 
Dnr 2021/00170   
Tid: 16:30 ( 5 ) 
Föredragande: 
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare 

6.  Avvikelse från riktlinje hyressättning - BS Verkstäder 
Dnr 2022/00029   
Tid: 16:35 ( 5 )  
Föredragande: 
Cecilia Nordh, lokalstrateg 

7.  Ansökan om strategiska utvecklingsmedel 
Dnr 2022/00037   
Tid: 16:40 – 16:55 ( 10 + 5 ) 
Föredragande: 
Fredrik Johansson, gatuchef 
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Ärenden 

8.  Delegationsbeslut 2022 
Dnr 2022/00008   
Tid: 16:55 ( 5 ) 
 

9.  Anmälningsärenden 2022 
Dnr 2022/00009   
Tid: 17:00 ( 5 )  
 

10.  Övriga frågor 2022 
Dnr 2022/00012   
Tid: 17:00 – 17:15 
 

 

 

Vanja Wallemyr 

Ordförande 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-24 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 1 Dnr 2022/00007  

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 

Förvaltningschefen presenterar ny fastighetschef, Marcus Boström. 

Förvaltningschef informerar om covid-19 situationen, under förra veckan 

hade socialförvaltningen stor frånvaro vilket ledde till att alla övriga 

förvaltningar gorde en prioriteringsorder för att kunna stötta 

socialförvaltningen. Det samhällsbyggnadsförvaltningen sett är att det mesta 

av vår verksamhet är lagstyrt, men vi  kan ställa servicegruppen till 

förfogande, 9 personer. 

Förvaltningschef informerar om fortsatt utredning om ny politisk 

organisation för samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Biträdande förvaltningschef och lokalstrateg informerar om aktuella 

lokalfrågor, såsom projekten Odensberg och nya korttidsboendet.  

Gatuchef och upphandlingschef informerar om upphandlingar kopplade till 

klimatstrategin.  

  

 



 

Kansli 

 

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

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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TN 2022/00007  
 

 

 

 
 

  

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Information 

Förvaltningschefen presenterar ny fastighetschef. 

Förvaltningschef informerar om covid-19 situationen. 

Förvaltningschef informerar om fortsatt utredning om ny politisk 

organisation för samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Lokalstrateg informerar om aktuella lokalfrågor, såsom projekten  

Odensberg och nya korttidsboendet.  

Gatuchef och upphandlingschef informerar om upphandlingar kopplade till 

klimatstrategin. 

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-24 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 2 Dnr 2022/00010  

Information om ekonomi 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

 1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna     

Bakgrund 

Året 2022 har precis påbörjats och utfallet för 2022 är hittills är inte 

rättvisande då bokföringen av internhyror och interndebiteringen av 

städkostnader inte är bokförd. Några andra kostnader/intäkter som ska 

fördelas proportionellt med 12-delar under året är inte bokförda. 

Första prognosen från förvaltningen kommer att göras per 31 mars.  

Första preliminära prognosen för bokslut 2021 visar på ett underskott som är 

några miljoner sämre än oktober prognosen (-5,4 miljoner kronor). Detta på 

grund av att elpriset legat på rekordnivåer och att rivningen av 

Stenstorpsskolan fördyrats.  

  

 



 

Kansli 

 

Tina Gustavsson   Förvaltningsekonom      tina.gustavsson@falkoping.se  

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Information om ekonomi 

Information 

Året 2022 har precis påbörjats och utfallet för 2022 är hittills är inte 

rättvisande då bokföringen av internhyror och interndebiteringen av 

städkostnader inte är bokförd. Några andra kostnader/intäkter som ska 

fördelas proportionellt med 12-delar under året är inte bokförda. 

Första prognosen från förvaltningen kommer att göras per 31 mars.  

Första preliminära prognosen för bokslut 2021 visar på ett underskott som är 

några miljoner sämre än oktober prognosen (-5,4 miljonrer kronor). Detta på 

grund av att elpriset legat på rekordnivåer och att rivningen av 

Stenstorpsskolan fördyrats.  

 

 

Tina Gustavsson 

Förvaltningsekonom 



 

Kansli 

 

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

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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Statusrapporter pågående projekt 2022 

Information 

Projektledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg,  

VA ingenjör Rasmus Johansson, Gatuingenjör Rikard Andersson och 

Infrastrukturförvaltare Tomas Berg på samhällsbyggnadsförvaltningen 

informerar om följande pågående projekt: 

 

 Platåskolan 

 Mössebergskolan 

 Stadshuset 

 Frökindsgården 

 Stenstorps vårdcentral 

 Korttidsboende (ersättning Näregården och Prästgårdsgatan) 

 Odensbergs skola 

 Odensbergs förskola och kök 

 Ombyggnad VA Kättilstorp 

 Fåraberget 2B MX 

 Överlämningsbangård Marjarp 

 Dryport spår 5 Marjarp 

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-24 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 3 Dnr 2021/00170  

Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 

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

beröm som under 1 augusti till 30 november 2021 har kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Bakgrund 

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

beröm som under 1 augusti till 30 november 2021 har kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

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 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-12-27 

Rapport inkomna synpunkter.  

  

 



 

Kansli 

 

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

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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Synpunktshantering inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 

Förslag till beslut 

1 Informationen godkänns och läggs till handlingarna.        

Sammanfattning  

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

beröm som under 1 augusti till 30 november 2021 har kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen.      

Bakgrund 

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

beröm som under 1 augusti till 30 november 2021 har kommit in till 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

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 

Tjänsteutlåtande, 2021-12-27 

Rapport inkomna synpunkter.       

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 



1 (12) Synpunkter och frågor

Rapport inkomna synpunkter
Vald period 2021-08-01 - 2021-11-30

Sammanfattning

 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 92 92,9%

Öppna 7 7,1%

Totalt 99 100,0%

Totalt

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

2021

Total 0 0 0 0 0 0 0 32 25 24 18 0
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25
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35

Registrerade synpunkter (2021-08-01 - 2021-11-30) 
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Status Antal %

Handläggare har svarat 63 63,6%

Svar ej önskat/möjligt 21 21,2%

Autosvar felanmälan 12 12,1%

Ingen bekräftelse skickad 2 2,0%

Mottagningsbekräftelse skickad 1 1,0%

Totalt 99 100,0%

 

Inkom via Antal %

Webbplatsen 95 96,0%

E-post 3 3,0%

Telefon 1 1,0%

Totalt 99 100,0%

 

Medfört förbättring Antal %

Lite 24 29,6%

Oklart/förbättringspotential 20 24,7%

Inte alls 18 22,2%

Mycket 16 19,8%

Irrelevant 3 3,7%

(blank) 0,0%

Totalt 81 100,0%

 

PuL-granskat Antal %

Publicera 62 62,6%

Publicera inte 37 37,4%

Totalt 99 100,0%

64% 
21% 

12% 

2% 1% 

Handläggare
har svarat

Svar ej
önskat/möjligt

96% 

3% 1% 

Webbplatsen

E-post

Telefon

29% 

25% 
22% 

20% 

4% Lite

Oklart/förbättri
ngspotential

Inte alls

Mycket

63% 

37% Publicera

Publicera inte
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Lämnad av Antal %

Extern (synpunkt från allmänheten) 99 100,0%

Totalt 99 100,0%

 

Sekretess Antal %

Nej 99 100,0%

Totalt 99 100,0%

100% 

Extern
(synpunkt från
allmänheten)

100% 

Nej
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Fördelning per avdelning

 

Avdelning Antal Fördelning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 99 100,0%

Fastighet 21 21,2%

Kost 5 5,1%

Park/gata 55 55,6%

Receptionen 8 8,1%

VA 10 10,1%

Totalt 99 100,0%

55 

21 

10 

8 

5 

0 10 20 30 40 50 60

Park/gata

Fastighet

VA

Receptionen

Kost

Fördelning per avdelning 

Antal
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Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Klagomål 53 39,8%

Fråga 33 24,8%

Förslag 29 21,8%

Felanmälan 14 10,5%

Beröm 4 3,0%

Totalt 133 100,0%

Park/gata

Fastighet

Park/gata

VA

VA

Fastighet

Park/gata

Park/gata

VA

VA

VA

VA

Fastighet

Fastighet

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

VA

Park/gata

Park/gata

Park/gata

Park/gata

40% 

25% 

22% 
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Klagomål

Fråga

Förslag

Felanmälan

Beröm
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21 
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13 

4 

30 
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3 
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Fastighet

Kost

Park/gata

Receptionen

VA

Antal 

Fastighet Kost Park/gata Receptionen VA

Klagomål 13 4 30 3 3

Förslag 6 1 21 1

Fråga 2 23 7 1

Felanmälan 6 1 7

Beröm 4

Synpunktstyp per avdelning 
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Synpunkten avser

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Avser Antal Fördelning

Fysisk miljö 86 84,3%

Kost 5 4,9%

Service & tjänster 4 3,9%

Information/webb 4 3,9%

Taxor/avgifter 2 2,0%

Delaktighet/inflytande 1 1,0%

Totalt 102 100,0%
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Synpunkten avser 

Antal



7 (12) Synpunkter och frågor

Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Kommer att åtgärdas 25 23,8%

Ingen åtgärd genomförs 20 19,0%

Åtgärdat 19 18,1%

Tas med vid framtida planering 12 11,4%

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd 9 8,6%

Framförd till berörd personal 9 8,6%

[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat] 5 4,8%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 5 4,8%

Överfört till annat system 1 1,0%

Totalt 105 100,0%
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Framförd till berörd personal

[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat]

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag

Överfört till annat system

Klassificering av åtgärder 

Antal
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Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e-post 70 70,7%

Vill ej bli kontaktad 21 21,2%

Per brev 4 4,0%

Per telefon 4 4,0%

Totalt 99 100,0%

3 - 5 dagar

6 - 10 dagar

11-15 dagar

16 dagar +

Obesvarade

Svar ej önskat/ direktsvar

Totalt

71% 

21% 

4% 4% 
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kontaktad

Per brev

<= 2 dagar 3 - 5 dagar 6 - 10 dagar 11-15 dagar 16 dagar + Obesvarade
Svar ej
önskat/

direktsvar

Antal 60 1 1 0 0 1 36
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<= 2 dagar 3 - 10 dagar 11-15 dagar 16 dagar + Obesvarade
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Antal 46 16 0 1 15 21
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Antal 89 2 1 0 7
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Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-NummerTotal

Kommer att åtgärdas 25

Belysning på Vindängens utemiljö 18256 1

cykelväg 17935 1

Duschar Frejahallen 18088 1

Felaktig Matsedel 18090 1

Fina dekorationer, men inte överallt 18243 1

Gamla Aristo (Museets förråd) 17814 1

Gata/parkering: Nygårdsgatan 17859 1

Gata/parkering: Vårbruksgatan 18097 1

Glassplitter orsakar punktering 17795 1

Grusgången från Mogårdsgatan till Aspängsvägen 17945 1

Halt på Mösseberg/villagatan 18247 1

Löv Hjelmarrörsgatan 18045 1

Motionscentralen Mösseberg 18042 1

18065 1

Skolgård Floby skola 18099 1

Skötsel av skolgården i Kinnarp 17823 1

Trasiga lampor i Plantisparken 18017 1

Trasiga lyktstolpar G/C 18105 1

Träd 18044 1

Uteservering Trädgårdsgatan 18177 1

Vägarbetsskylt Hwassgatan 17833 1

Äldreboendet Stenstorp 17909 1

Övrigt: (13.5598311009435,58.1569563436809) 17894 1

Övrigt: Ryttarevägen 16 17959 1

Övrigt: Slingvägen 26 17914 1

Tas med vid framtida planering 12

 Cykeltrafik vid Mössebergsskolan 18035 1

Asfaltering Ryttarevägen 18125 1

Biltema och väg 47 17824 1

Falköpings Flygplats 17843 1

Frejahallen 18248 1

Gatubelysning Stenstorp 18128 1

Hastighet och biltrafik Mössebergs fritidsområde 17866 1

Hastighetsbegränsningar Falköpings tätort 17864 1

Kinnarp - Trafiksituation Paradgatan 17882 1

Parkering Floby Skola 18031 1

Sms vid driftstörningar 17830 1

undvika risk för översvämningar 17961 1

Åtgärdat 19

Bankomat centrum 17981 1
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Busshållplatsen i Borgunda väg 26 plats A 18169 1

Centrum! 17954 1

Halt på Gång- och cykelväg, Bangatsleden 18245 1

Hur ofta grusar ni cykel och gångbanerna? 18249 1

Kraftlednings gata vid Ryttarevägen 17813 1

Lyktstolpe Verkstadsgatan 18102 1

Matfaktura 18015 1

Runt Bowlingen 17995 1

Specialkost Broddetorps skola 18005 1

Städning av cykelgaraget 18006 1

Trafikövervakare i Falköping 18120 1

Utemiljön Kinnarps skola 17832 1

vacker utsmyckning 18220 1

Väskaffär i Falköping 17946 1

Återvinningsstationen på prästgårdsgärde 18224 1

Önskar åtgärder på tre träd 17787 1

Övrigt: Herregårdsgatan 3 17847 1

Övrigt: Parkgatan 34 17848 1

Totalt 56
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Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 3 - 5 dagar 1

Park/gata cykelväg 17935 1

 6 - 10 dagar 1

Kost Specialkost Broddetorps skola 18005 1

Obesvarat 1

Fastighet Halt vid Demensboende Tåstorp 18246 1

Totalt 3
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Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Antal

Intervall Rubrik ID Total

16 dagar + 1

Park/gata Önskar åtgärder på tre träd 17787 1

Obesvarat 15

Fastighet Gata/parkering: Nygårdsgatan 17859 1

Gata/parkering: Vårbruksgatan 18097 1

Halt vid Demensboende Tåstorp 18246 1

Övrigt: (13.5631690469234,58.1648535972536) 17800 1

Övrigt: Frimansvägen 17852 1

Övrigt: Slingvägen 26 17914 1

Park/gata Hundrastgård Floby 17903 1

Rastplats för hundar i Kinnarp 18157 1

VA VA: O 2806 17931 1

VA: Parkgatan 6 18029 1

Övrigt: (13.5598311009435,58.1569563436809) 17894 1

Övrigt: Edelfältsgatan 17850 1

Övrigt: Herregårdsgatan 3 17847 1

Övrigt: Parkgatan 34 17848 1

Övrigt: Ryttarevägen 16 17959 1

Totalt 16
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§ 5 Dnr 2022/00029  

Avvikelse från riktlinje hyressättning - BS Verkstäder 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att godkänna avvikelse från riktlinjen för 

hyressättning avseende hyresavtalet med BS Verkstäder.  

Sammanfattning 

Fastighetsavdelningen har fått en förfrågan från BS Verkstäder om att under 

en 6-veckorsperiod hyra 627 kvadratmeter av Lärcenters fastighet på Nils 

Ericsonsgatan.  

Fastighetsavdelningen föreslår en lägre hyresnivå än tekniska nämndens 

självkostnadshyra för objektet då hyresavtalet endast avser en kortare period 

samt att objektet till största del utgörs av en ouppvärmd yta med tågspår.  

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har fått en förfrågan från BS Verkstäder om att under 

en 6-veckorsperiod hyra 627 kvadratmeter av Lärcenters fastighet på Nils 

Ericsonsgatan, före detta Post Nords lokaler. Ytan avser främst tågspåret.  

Hyresnivån i förhandlat hyresavtal ligger på 160 kronor/kvadratmeter vilket 

understiger tekniska nämndens själkostnadshyra på 390 kronor/kvadrat-

meter.  

Enligt tekniska nämndens riktlinje för hyressättning vid uthyrning av lokaler 

till externa hyresgäster ska en hyressättning som understiger fastighets-

avdelningens självkostnad lyftas till tekniska nämnden. Ärendet lyfts därför 

till tekniska nämndens för beslut.  

 

Förvaltningens bedömning 

Det är förvaltningens bedömning att det är skäligt att avvika från riktlinjens 

miniminivå då hyresavtalet endast avser en kortare period samt att objektet 

till största del utgörs av en ouppvärmd yta med tågspår.  

Finansiering 

Hyresavtalet innebär att tekniska nämnden får en tillkommande hyresintäkt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-01-18 

  

 



 

Samhällsbyggnadsförv. Fastighetsavdelningen 

 

Cecilia Nordh   Lokalstrateg      cecilia.nordh@falkoping.se  

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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Avvikelse från riktlinje hyressättning - BS Verkstäder 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att godkänna avvikelse från riktlinjen för 

hyressättning avseende hyresavtalet med BS Verkstäder. 

        

Sammanfattning  

Fastighetsavdelningen har fått en förfrågan från BS Verkstäder om att under 

en 6-veckorsperiod hyra 627 kvadratmeter av Lärcenters fastighet på Nils 

Ericsonsgatan.  

Fastighetsavdelningen föreslår en lägre hyresnivå än tekniska nämndens 

självkostnadshyra för objektet då hyresavtalet endast avser en kortare period 

samt att objektet till största del utgörs av en ouppvärmd yta med tågspår. 

      

Bakgrund 

Fastighetsavdelningen har fått en förfrågan från BS Verkstäder om att under 

en 6-veckorsperiod hyra 627 kvadratmeter av Lärcenters fastighet på Nils 

Ericsonsgatan, före detta Post Nords lokaler. Ytan avser främst tågspåret.  

Hyresnivån i förhandlat hyresavtal ligger på 160 kronor/kvadratmeter vilket 

understiger tekniska nämndens själkostnadshyra på 390 kronor/kvadrat-

meter.  

Enligt tekniska nämndens riktlinje för hyressättning vid uthyrning av lokaler 

till externa hyresgäster ska en hyressättning som understiger fastighets-

avdelningens självkostnad lyftas till tekniska nämnden. Ärendet lyfts därför 

till tekniska nämndens för beslut.  

 

Förvaltningens bedömning 

Det är förvaltningens bedömning att det är skäligt att avvika från riktlinjens 

miniminivå då hyresavtalet endast avser en kortare period samt att objektet 

till största del utgörs av en ouppvärmd yta med tågspår.  
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Finansiering 

Hyresavtalet innebär att tekniska nämnden får en tillkommande hyresintäkt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-01-18       

Beslutet ska skickas till 

Cecilia Nordh, lokalstrateg 

Peter Svensson, förvaltare 

 

 

 

 

Cecilia Nordh 

Lokalstrateg 
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§ 6 Dnr 2022/00037  

Ansökan om strategiska utvecklingsmedel 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

 1 Tekniska nämnden beslutar att ansöka om medel från strategiska 

utvecklingspotten för att projektanställa vid framtagandet av 

grönstrukturplanen.     

Sammanfattning 

 Kommunfullmäktige har gett kommundirektören i uppdrag att ta fram 

förslag på grönstrukturplan för kommunen, där en strategi för pollinering ska 

inkluderas. 

Projektnamn 

Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och 

Stenstorp. D.nr KS2020/00435 

     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har gett kommundirektören i uppdrag att ta fram 

förslag på grönstrukturplan för kommunen, där en strategi för pollinering ska 

inkluderas. Enligt flerårsplanen 2021-2023 ska uppdraget redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021. Då det inte gick att rekrytera någon 

projektanställning för inventering under 2021 kommer arbetet att göras 

under 2022 istället.   

 

Syfte 

Grönstrukturplanens ska vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, 

kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering av tätbebyggelse. 

Planen ska beskriva och värdera grönstruktur i Falköpings stad och i 

tätorterna Floby och Stenstorp med närområden. Planen ska också föreslå 

strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, utveckling, skötsel och 

hållbart utnyttjande av gröna miljöer. 

 

 

Målsättning 

Ta fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, 

Floby och Stenstorp.  

 

Mål 1 Förutsättningar för ett socialt hållbara Falköping  

Tillgång till och närhet till grönområden har stor betydelse för folkhälsan. 

Vistelse i gröna miljöer sänker blodtrycket och halterna av stresshormonet 

kortisol. Grönska och natur stimulerar till fysisk aktivitet som har stor 
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betydelse för hälsa och välbefinnande och motverkar både fysisk och psykisk 

ohälsa. Barn som vistas mycket i gröna miljöer får bättre 

koncentrationsförmåga, motorik och sömn. 

 

Mål 2 Förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

Tillgång till och närhet till grönområden och friluftsområden har stor 

betydelse för att skapa ett attraktivt Falköping. Det tätortsnära friluftslivet är 

viktigt att beakta när det gäller användningen av mark och vatten i anslutning 

till tätorter. Avståndet från bostaden till närmaste natur har stor betydelse för 

besöksfrekvensen. För att människor ofta ska ta sig till strövområden krävs 

att de ligger på gångavstånd. 

 

Innehåll och tidplan 

I projektet ingår att ta fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan 

för Falköpings stad, Floby och Stenstorp. Kommunen har valt att prioritera 

de områden där exploateringstrycket är störst, vilket är inom och i direkt 

anslutning till Falköpings stad, samt tätorterna Floby och Stenstorp. 

I projektet ingår följande åtgärder: 

 

 Kartlägga och analysera befintliga grönområdens värden och 

funktioner för olika typer av ekosystemtjänster som rekreation, 

klimatanpassning, friluftsliv med mera, med särskilt fokus på 

livsmiljöer för pollinerande insekter. 

 Kartlägga och analysera grön infrastruktur och svaga länkar. 

 Ta fram gröna kilar som binder ihop tätorternas grönstruktur med 

landsbygdens. 

 Ta fram förslag på strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, 

utveckling, skötsel och hållbart utnyttjande av gröna miljöer. 

 Inventera grönstruktur på kommunägd mark som saknar 

dokumentation inom Falköpings stad, Floby och Stenstorp. 

Kartläggning ska ske av deras värden och funktioner för olika typer 

av ekosystemtjänster som rekreation, klimatanpassning, friluftsliv 

med mera, med särskilt fokus på livsmiljöer för pollinerande insekter. 

Inventering utförs även av skyddsvärda träd och främmande invasiva 

arter. 

 

Planen ska presenteras på kommunkartan som är intern och på 

Falköpingskartan som är extern. Grönstrukturplanen ska användas som ett 

planeringsunderlag och dess ställningstaganden och rekommendationer ska 

lyftas in i kommunens översiktsplan. Grönstrukturplanen inklusive 

pollineringsplanen tas fram av en konsult. För att planen ska få en bred 

förankring i den kommunala organisationen ska det finnas en politisk 

styrgrupp samt en arbetsgrupp enligt nedan: 
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Projektledare: kommunekolog 

GIS-strateg 

Kommunarkitekt 

Mark- och exploatering 

Park/Gata: stadsträdgårdsmästare 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Hållbar utveckling: miljöstrateg, kommunstrateg, folkhälsostrateg 

 

Tidplan: Projektet beräknas starta 2021-04-01 och ska vara klart senast 

2023-12-31. 

 

Metod 

Falköpings kommun har sökt LONA-bidrag för projektet och blivit beviljat 

medel från Länsstyrelsen. Då det var svårigheter med rekryteringar under 

2021 av anledning av COVID-19 situationen så har kommunen fått beslut 

om att kunna genomföra åtgärderna under 2022 istället.  Ansökan om 

LONA-bidrag samt budget bifogas. Om LONA-bidrag beviljas ska projektet 

genomföras som ett LONA-projekt.  

 

Målgrupp 

Alla kommuninnevånare. En medborgardialog kommer att hållas för att få in 

synpunkter på grönstrukturplanen. 

 

Koppling till beprövad erfarenhet och/eller forskning 

Grönstrukturplanen kommer att tas fram med stöd av en erfaren konsult. 

Boverkets riktlinjer/vägledning för grönplaner kommer att följas.   

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-

PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/gronplan/ 

 

Deltagande aktörer 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen samt föreningslivet i Falköping.   

 

Förväntade effekter 

Grönstrukturplanen kommer att bli ett viktigt underlag för den fysiska 

planeringen. Den kommer att bidra till att bevara och utveckla samt förbättra 

förvaltningen av grönområdena i och i anslutning till Falköpings stad, Floby 

och Stenstorp. Detta kommer att bidra till bättre folkhälsa hos 

kommuninnevånarna då tillgång till och närhet till grönområden har en stor 

betydelse för folkhälsan.  
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Projektet kommer att bidra till miljökvalitetsmålen ”en god bebyggd miljö”, 

ett rikt odlingslandskap” samt ”ett rikt växt- och djurliv”.  

 

Uppföljning 

Om LONA-bidrag beviljas kommer projektet att genomföras som ett LONA-

projekt. I dessa projekt ställer länsstyrelsen krav på att en 

verksamhetsrapport lämnas in årligen och att en slutredovisning lämnas in 

när projektet är slutfört.  

 

Framtida verksamhet 

Grönstrukturplanen ska antas politiskt (KF) och vara vägledande för hur 

hänsyn ska tas till sociala, kulturella och ekologiska perspektiv vid fysisk 

planering av tätbebyggelse.  

 

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att 

ansöka om medel från strategiska utvecklingspotten för att projektanställa 

vid framtagandet av grönstrukturplanen 

Finansiering 

Tekniska nämnden ansöker om strategiska utvecklingsmedel om 198 500 kr 

för att täcka kostnadera för projektanställning under 2022 för inventeringen. 

I enlighet med LONA ansökan har kommunen blivit beviljad finansiering 

om 50% för projektet, dock högst 420 000kr. Se bifogad budget.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 20220120     

Ansökan om LONA-bidrag för ”Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan 

för Falköpings stad, Floby och Stenstorp” 

Budget: bilaga till ansökan om LONA-bidrag      

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

            

 



 

Kansli 

 

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

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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Ansökan om strategiska utvecklingsmedel 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ansöka om medel från strategiska 

utvecklingspotten för att projektanställa vid framtagandet av 

grönstrukturplanen.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har gett kommundirektören i uppdrag att ta fram 

förslag på grönstrukturplan för kommunen, där en strategi för pollinering ska 

inkluderas.      

Projektnamn 

Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och 

Stenstorp. D.nr KS2020/00435 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har gett kommundirektören i uppdrag att ta fram 

förslag på grönstrukturplan för kommunen, där en strategi för pollinering ska 

inkluderas. Enligt flerårsplanen 2021-2023 ska uppdraget redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021. Då det inte gick att rekrytera någon 

projektanställning för inventering under 2021 kommer arbetet att göras 

under 2022 istället.   

 

Syfte 

Grönstrukturplanens ska vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, 

kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering av tätbebyggelse. 

Planen ska beskriva och värdera grönstruktur i Falköpings stad och i 

tätorterna Floby och Stenstorp med närområden. Planen ska också föreslå 

strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, utveckling, skötsel och 

hållbart utnyttjande av gröna miljöer. 
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Målsättning 

Ta fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, 

Floby och Stenstorp.  

 

Mål 1 Förutsättningar för ett socialt hållbara Falköping  

Tillgång till och närhet till grönområden har stor betydelse för folkhälsan. 

Vistelse i gröna miljöer sänker blodtrycket och halterna av stresshormonet 

kortisol. Grönska och natur stimulerar till fysisk aktivitet som har stor 

betydelse för hälsa och välbefinnande och motverkar både fysisk och psykisk 

ohälsa. Barn som vistas mycket i gröna miljöer får bättre 

koncentrationsförmåga, motorik och sömn. 

 

Mål 2 Förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

Tillgång till och närhet till grönområden och friluftsområden har stor 

betydelse för att skapa ett attraktivt Falköping. Det tätortsnära friluftslivet är 

viktigt att beakta när det gäller användningen av mark och vatten i anslutning 

till tätorter. Avståndet från bostaden till närmaste natur har stor betydelse för 

besöksfrekvensen. För att människor ofta ska ta sig till strövområden krävs 

att de ligger på gångavstånd. 

 

Innehåll och tidplan 

I projektet ingår att ta fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan 

för Falköpings stad, Floby och Stenstorp. Kommunen har valt att prioritera 

de områden där exploateringstrycket är störst, vilket är inom och i direkt 

anslutning till Falköpings stad, samt tätorterna Floby och Stenstorp. 

I projektet ingår följande åtgärder: 

 

 Kartlägga och analysera befintliga grönområdens värden och 

funktioner för olika typer av ekosystemtjänster som rekreation, 

klimatanpassning, friluftsliv med mera, med särskilt fokus på 

livsmiljöer för pollinerande insekter. 

 Kartlägga och analysera grön infrastruktur och svaga länkar. 

 Ta fram gröna kilar som binder ihop tätorternas grönstruktur med 

landsbygdens. 

 Ta fram förslag på strategier, åtgärder och riktlinjer för bevarande, 

utveckling, skötsel och hållbart utnyttjande av gröna miljöer. 

 Inventera grönstruktur på kommunägd mark som saknar 

dokumentation inom Falköpings stad, Floby och Stenstorp. 

Kartläggning ska ske av deras värden och funktioner för olika typer 

av ekosystemtjänster som rekreation, klimatanpassning, friluftsliv 

med mera, med särskilt fokus på livsmiljöer för pollinerande insekter. 

Inventering utförs även av skyddsvärda träd och främmande invasiva 

arter. 

 

Planen ska presenteras på kommunkartan som är intern och på 

Falköpingskartan som är extern. Grönstrukturplanen ska användas som ett 

planeringsunderlag och dess ställningstaganden och rekommendationer ska 

lyftas in i kommunens översiktsplan. Grönstrukturplanen inklusive 
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pollineringsplanen tas fram av en konsult. För att planen ska få en bred 

förankring i den kommunala organisationen ska det finnas en politisk 

styrgrupp samt en arbetsgrupp enligt nedan: 

Projektledare: kommunekolog 

GIS-strateg 

Kommunarkitekt 

Mark- och exploatering 

Park/Gata: stadsträdgårdsmästare 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Hållbar utveckling: miljöstrateg, kommunstrateg, folkhälsostrateg 

 

Tidplan: Projektet beräknas starta 2021-04-01 och ska vara klart senast 

2023-12-31. 

 

Metod 

Falköpings kommun har sökt LONA-bidrag för projektet och blivit beviljat 

medel från Länsstyrelsen. Då det var svårigheter med rekryteringar under 

2021 av anledning av COVID-19 situationen så har kommunen fått beslut 

om att kunna genomföra åtgärderna under 2022 istället.  Ansökan om 

LONA-bidrag samt budget bifogas. Om LONA-bidrag beviljas ska projektet 

genomföras som ett LONA-projekt.  

 

Målgrupp 

Alla kommuninnevånare. En medborgardialog kommer att hållas för att få in 

synpunkter på grönstrukturplanen. 

 

Koppling till beprövad erfarenhet och/eller forskning 

Grönstrukturplanen kommer att tas fram med stöd av en erfaren konsult. 

Boverkets riktlinjer/vägledning för grönplaner kommer att följas.   

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-

PBL/teman/ekosystemtjanster/verktyg/gronplan/ 

 

Deltagande aktörer 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, kultur- och 

fritidsförvaltningen samt föreningslivet i Falköping.   

 

Förväntade effekter 

Grönstrukturplanen kommer att bli ett viktigt underlag för den fysiska 

planeringen. Den kommer att bidra till att bevara och utveckla samt förbättra 

förvaltningen av grönområdena i och i anslutning till Falköpings stad, Floby 

och Stenstorp. Detta kommer att bidra till bättre folkhälsa hos 

kommuninnevånarna då tillgång till och närhet till grönområden har en stor 

betydelse för folkhälsan.  

 

Projektet kommer att bidra till miljökvalitetsmålen ”en god bebyggd miljö”, 

ett rikt odlingslandskap” samt ”ett rikt växt- och djurliv”.  
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Uppföljning 

Om LONA-bidrag beviljas kommer projektet att genomföras som ett LONA-

projekt. I dessa projekt ställer länsstyrelsen krav på att en 

verksamhetsrapport lämnas in årligen och att en slutredovisning lämnas in 

när projektet är slutfört.  

 

Framtida verksamhet 

Grönstrukturplanen ska antas politiskt (KF) och vara vägledande för hur 

hänsyn ska tas till sociala, kulturella och ekologiska perspektiv vid fysisk 

planering av tätbebyggelse.  

 

Förvaltningens bedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att 

ansöka om medel från strategiska utvecklingspotten för att projektanställa 

vid framtagandet av grönstrukturplanen 

Finansiering 

Tekniska nämnden ansöker om strategiska utvecklingsmedel om 198 500 kr 

för att täcka kostnadera för projektanställning under 2022 för inventeringen. 

I enlighet med LONA ansökan har kommunen blivit beviljad finansiering 

om 50% för projektet, dock högst 420 000kr. Se bifogad budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 20220120     

Ansökan om LONA-bidrag för ”Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan 

för Falköpings stad, Floby och Stenstorp” 

Budget: bilaga till ansökan om LONA-bidrag   

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Fredrik Johansson 

Gatuchef 



Budget LONA-ansökan Uppdaterade inför 2022 Bilaga: 3

Kommun: Falköpings kommun

Projekt: Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp

KÖPTA TJÄNSTER SPEC Antal Styckpris exkl moms, krTimmar Timlön exkl moms, kr

Kostnad exkl 

moms, kr Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3

ÅTGÄRD 1 grönstrukturplan tas fram av konsult 1 500 000 500 000

ÅTGÄRD 2

inventering av grönstruktur på 

kommunägd mark, 3 månaders 

projektanställning 1 495 300 148 500 148 500

övriga omkostnader projektanställning 50 000

Summa: 495 698 500 500 000 148 500 0

EGET ARBETE SPEC Antal pers Eget Timmar Timlön exkl OH, kr

Kostnad exkl OH, 

kr Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3

ÅTGÄRD 1 GIS kommunkarta/Falköpingskartan 1 60 400 24 000 24 000

8 möten à 2 tim med arbetsgruppen 8 120 400 48 000 48 000

medborgardialog 1 40 400 16 000 16 000

projektledning, upphandling 1 120 400 48 000 48 000

övrigt arbete ui arbetsgruppen, 

granskning mm 6 80 400 32 000 32 000

ÅTGÄRD 2 projektledning 1 40 400 16 000 16 000

GIS underlag, checklistor mm 1 80 400 32 000 32 000

Summa: 540 216 000 168 000 48 000 0

MATERIAL  SPEC Antal Styckpris exkl moms, krMeterpris exkl moms, krMeterpris inkl moms, kr

Kostnad exkl 

moms, kr Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3

Summa: 0 0 0 0



RESOR SPEC Antal km Kostnad exkl moms, krÅtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3

Summa: 0 0 0 0

TOTAL KOSTNAD (exkl ideellt arbete): 914 500 668 000 196 500 0

IDEELLT ARBETE SPEC Antal pers Timmar Värde idell tid, kr Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3

Summa: 0 0 0 0

TOTAL KOSTNAD (inkl ideellt arbete): 914 500

Belopp, kr

Sökt Lona-bidrag: 420 000

Medfinansiering totalt: 420 000

varav 216 000 utgör eget arbete (lön inkl sociala avgifter, exkl OH)

varav utgör värde ideell tid (max 200 kr/tim)

varav 204 000 utgör kontanta medel (exkl Lona-bidrag)

Totalt: 914 500
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Anmälda delegationsbeslut till tekniska 
nämndens sammanträde den 31 januari 
2022. 

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 avseende personalärenden inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen (§ 4) 

Beslut Delegat  

Fastighetstekniker Driftchef 

Fastighetstekniker Driftchef 

Kock  Kökschef 

Lokalvårdare Avdelningschef 

Lokalvårdare Avdelningschef 

 

Delegation avseende ekonomiska frågor (§ 6) 

Beslut Delegat  

Beslut om attesträtt 2022-01-01 – 2022-01-16 Förvaltningschef 

Beslut om attesträtt 2022-01-17 och tillsvidare Förvaltningschef 
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Delegation avseende fastighetsförvaltning (§ 7) 

Beslut Delegat  

Uthyrd, ägd lokal  

Torbjörntorpsskolan, förskoleverksamhet 

Floby vårdcentrum, Tandvårdslokal 

Handläggare 

Villkorsändring 

Floby vårdcentrum, Lokal för rehab och 

terapi 

Handläggare 

Uthyrd bostad, inhyrd fastighet 

Warenbergsgatan 23 A, LSS-boende 

Handläggare 

Uppsagd bostad, inhyrd fastighet 

Warenbergsgatan 23 A, LSS-boende 

Handläggare 

Uthyrd bostad, ägd fastighet 

Elvagatan 5 C, Vartofta 

Handläggare 

Uppsagd bostad, ägd fastighet 

Elvagatan 5 C, Vartofta 

Handläggare 

 

 
Delegation avseende bidragsgivning (§ 9) 

Beslut Delegat  

Utbetalning av särskilt driftbidrag till 

Ranstads By vägsamfällighet 

Synneråls samällighetsförening 

Segerby-Luttorp vägföretag 

Gatuchef 

 

 

Delegation avseende trafikfrågor (§ 10)  

Beslut Delegat  

Flytt av fordon 

Ängsgatan 2102 

Slötagatan 2103 

P-platsen Högstensgatan 2104 

Kalvhagen 2105 

Trafikövervakare 

Parkeringstillstånd för rörelse-

hindrade. 

5 st beviljade –  0 avslag 

Handläggare 

TA-planer 

10 st granskade – 10 st tillåtna 

Trafikingenjör 



3 (3) 
 

Beslut Delegat  

Väghållarbeslut: 

Fordonstrafik förbjuden på 

Dotorpsgatan och Storgatan 

Fordonstrafik förbjuden på 

Valkyriagatan 

Fordonstrafik förbjuden på 

Skolgatan i Gudhem 

Fordonstrafik förbjuden på 

Villagatan i Vartofta 

Trafikingenjör 

Dispenstransport 

Yttrande gällande undantag från 

bestämmelserna om största tillåtna 

bredd på Rasvägen – 

Valabergsvägen, Falköpings 

Kommun 

Trafikingenjör 

 

 



1 (1) 

  

Anmälningsärenden till tekniska 
nämndens sammanträde den 31 januari 
2022. 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för tekniska nämnden.   

 

Nr Ärende 

1 Kommunstyrelsen § 164/2021 Övergripande internkontrollplan 

2 Kommunstyrelsen § 171/2021 Finansiering av julgåva 

3 Kommunstyrelsen § 173/2021 Utredning om en ny politisk 

organisation 

4 Kommunstyrelsen § 178/2021 Införande av Microsoft 365/Teams 

5 Begära om entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska 

nämnden 

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 164/2021 Omedelbar justering – 

Kompettering av prioriteringar i löneöversynen för år 2022 

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144/2021 Prioritering  i 

löneöversyn för år 2022 

8 KUSH § 38/2021 Sammanträdesdagar år 2022 för KUSH 

9 Barn- och utbildningsnämnden § 111/2021 Revidering av tidsplan för 

lokalbehov utifrån försening av byggnation av Platåskolan, prioritering 

av alternativ.  

10 Mötesanteckningar Rådet för Funktionshinderfrågor 2021-12-06 

11 Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2021-12-02 

12 Tekniska nämndens arbetsutskott § 4/2022. Avvikelse från tiktlinje 

hyressättning – Din Klinik 

 



 
 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 

  

Datum 

2021-12-06 

 

 

 
Ledamöter   Ersättare 
Per Halldén (M) Ordförande Johanna Svensson (S) 
Rune Lennartsson (C)  Lisbeth Ek (S) 
Elias Assio (M) 
Lena Sjödahl (M) 

           Heléne Svensson (S)  Morgan Billman (M) 
   Corry Thuresson (S)   
 
 
 

Britt Arthursson, Synskadades Riksförbund, SRF 
Lilian Göthberg, Falköpings Reumatikerförening 
Monica Setterberg, Falköpings Reumatikerförening 
Lars-Håkan Lindgren, Hjärt- och lungsjukas förening, RHL 
Marita Johansson, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, DHR 
Agneta Lindblom, Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU 
 
 
 
Tjänstepersoner 
Thérese Broman, Trafikingenjör Park/gata 
Ida Elf, Infrastrukturstrateg Hållbar utveckling 
Håkan Gustafsson, Gatuingenjör Park/gata 
Fredrik Johansson, Gatuchef 
Anna-Karin Andersson, Nämndsekreterare 
 
 

Mötesanteckningar Rådet för funktionshinderfrågor 
Måndagen den 6 december 2021, 18:00 – 20:15 

 

Ärende 

1. Trafikstrategi 

Ida Elf 

Thérese Broman 

Falköpings Kommun har fått i uppdrag att ta fram en trafikstrategi. Just nu pågår 

arbetet med att träffa olika grupper och få in synpunkter på trafikfrågor och på 

strategin.  

Trafikstrategin är ett övergripande styrdokument med långsiktiga mål där alla trafik-

frågor finns samlade.  

Thérese och Ida frågade vilka aspekter som är viktiga för rådet när det gäller trafik och 

vad rådet vill skicka med till kommunen om vad som är viktigt att tänka på när man 

planerar det framtida trafiksystemet i Falköping? 

Rådet lyfter att det är ett bekymmer vid Köttorget, angående trafiksituationen i 



allmänhet men också ur en tillgänglighetssynpunkt. 

Trafiksäkerheten vid våra skolor är ett annat orosmoment, framför allt nu när det är 

många elever på skolorna och föräldrar som skjutsar sina barn. Det är viktigt med 

trafiksäkra gång- och cykelvägar framöver.  

Det är också viktigt att man inte tar bort höjdskillnader på gator och trottoarer. De är 

viktiga för synskadade. Just nu är det ledstråken som man ska följa fulla med snö och 

is, vilket leder till att de oftast är dåligt kännbara. Nivåskillnader är alltid bättre för 

synskadade.  

 

Hur går det med område Tåstorp och kollektivtrafiken? Där pågår ett arbete mellan 

Falköpings Kommun och Västtrafik i samband med kommunens fortsatta 

utbyggnation av Fåraberget.  

Kollektivtrafik är svårt överlag för de med synnedsättning. Det finns åtgärder man kan 

använda sig av för att underlätta bla ledsagning och appar, men det är fortfarande en 

osäkerhet, personen är oftast hänvisad till att åka sträckor man ”känner till”.   

Digitaliseringen är inte alltid lätt, framförallt för äldre. Det gäller exempelvis tid-

tabeller för stadstrafiken som förr fanns i pappersform. Frågan är lyft med Västtrafik, 

förr kunde man kontakta dom för att få en tabell hemskickad, många i rådet säger att 

så fortfarande är fallet. Detta tas med till kommande möten med Västtrafik. 

Trafikverket har för tillfället beslutat att inte dra in utropet vid stationer, vilket rådet är 

tacksamma för. 

2. Tillgänglig laddplats 

Håkan Gustafsson 

Falköpings Kommun har i dagsläget 3 st laddplatser, en vid bibiliotek, en vid 

långtidsparkering vid tågstationen samt en vid H&M parkeringen vid Köttorget.  

Med tillgänglig laddplats menas bla att det inte finns höga kantstenar runt parkeringen 

och att det är lågt sittande displayer. Det ska också finnas 90 cm friyta runt fordonet.  

Falköpings Kommun ingår i ett nationellt nätverk För tillgängliga laddplatser. 

I Falköping har man valt att göra extra djupa parkeringsplatser, 1,2 meter extra. Det 

finns påkörningsskydd men de sitter så man attackerar de från sidan, displayen sitter 

under 1 meter. Det är även extra breda p-fickor, 3 st p-fickor blir 2.  

 

3. Information kring stadskärnan med mera 

Fredrik Johansson 

Ett projekt har pågått en tid med att utarbete Falköpings stadskärna. 

Fredrik lyfter de områden som berör rådet: 

Tillgänglighet entréer – befintlig situation och förslag på åtgärder:  

Man har arbetat mycket med hur man kan använda sig av taktila ledstråk. De som 

finns idag korsas av olika anledningar och är av mindre bra kvalitet. Därför har ett 

förslag tagits fram där man vill ha en tydlig synbarhet och att man vill att de ska vara 

placerade så man bla kan snöröja på ett fungerande sätt. 

I den befintliga ombyggnationerna har det bl.a. beslutats  att de taktila ledstråken följer 

ramperna. 

På stora torget finns däremot en möjlighet att lägga ledstråken utanför ramperna och 

då behöver de inte konkurrera med biltrafik mm.  

Tillgänglighetsåtgärder:  

I slutändan är det alltid fastighetsägarens ansvar att tillgänglighetsanpassa entréer, 

detta kan bl.a. ske med medfinansiering av kommunen. 



För synskadade är det viktigt att man kan orientera sig när man följer ledstråken.  

Föreslagna trafikrörelser: 

Från den politiska styrgruppen har man fått till sig att man ska arbeta med en gågata. 

Biltrafiken kommer vara kvar på Landbogatan och Nygatan, man tänker att man på 

något sätt kan öppna upp Östertullsgatan för trafik.  

Tillgänglighetsåtgärder – PRH, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade:  

I detta förslag försvinner 2 st platser längs med stora torget på Storgatan. Park/gata 

tittar just nu på var man kan ha nya platser, det finns flera olika alternativ.  

 

Fredrik svarar på rådets tidigare frågan om vägbulor som finns runt om i kommunen: 

Vägbulor är ett nödvändigt ont, man har sett att det är det som hjälper mest för att 

minska hastigheten, en skyltning ger inte det utslag som man önskar utan ett gupp 

tvingar ner hastigheten.  

4. Övriga frågor 

Varför är det först en 50 sen en 30 skylt vi infarten till Pianovägen? 30 skylten är en 

rekommendation. 

Fråga kom upp om trafikssituationen vid Ica Maxi. Falköpings Kommun kan inte styra 

över den, kommunen kan komma med påpekande men det är ICAs fastighet. 

Lena Sjödal (M) informerar om att hon pratat med politiker angående varmvatten-

bassängen och hon har även varit i kontakt med regionens fastighetsförvaltning.  

Per Halldén (M) har varit i kontakt med Odenbadet om vilka lediga tider som erbjuds. 

Enligt badchefen är det inte många personer som använder tiderna, så det finns 

tillgång till vissa tider. 

Vill man boka tider så får man ta kontakt med Odenbadet. 

 

Per Halldén 

Ordförande 
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Sida
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Kom m unala Pensionärsrådet

Sammantradesdatum

2021-12-02

Plats och t id

Beslutande

Ersät tare

Övr iga närvarande

Justerare

Underskr i f ter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Organ

Sam m ant rädesdatum

Juster ingsdatum

Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 09:00 — 12:00
Ajournering 10:00 — 10:30

Sture Olsson (M), Ordförande
Agnetha Sterner, PRO
Kerstin Johansson, PRO
Kerstin Belfrage, SKPF
Barbro Westergren, SKPF
Ulla-Britt Hellman, SPF Falköping
Marianne Manke, SPF Vartofta
Karl -Gustav Ahl, SPF Frökind
Thomas Henning, RPG
Adam Johansson (M), §§ 13 — 15
Sam Jubrant (KD)

Märtha Liljegren, SKPF
Ulla Lisa Karlberg, SKPF
Ann Liljebäck, SPF Falköping

Carin Karlsson, nämndsekreterare
Mia Blom, enhetschef, § 14
Madelene Beijbom, ekonomihandläggare, § 14
Christoffer Fridolf Eriksson, biträdande ekonomichef, § 15
Ida Elf, infrastrukturstrateg, § 16
Fredrik Johansson, gatuchef, § 16

Thomas Henning, RPG

,
14/11KtrASlyi/1",

Carin Karlsson

Sture Olsson

(a4,,

/ ~ - 7 4 ' r v - 7
Thomas Henning

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat.

Kommunala Pensionärsrådet

2021-12-02

2021-12-09

Förvar ingsplats för  protokol let Socialförvaltningen

Underskr i f t
Vild11/14 05iy`---

Carin Karlsson

Paragrafer §§ 13 — 20



FLAKÖMIN2
Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(10)
Sammanträdesdatum
2021-12-02

Ärendelista
§13 Dnr 29226

Val av justerare .................................................................................................3
§14 Dnr 31281

Verksamhetsinformation - Biståndsenheten ..................................................4

§15 Dnr 31894
Information om generella statsbidrag .............................................................5

§16 Dnr 31895
Dialog om trafikstrategin ..................................................................................6

§17 Dnr 29227
Föregående protokoll .......................................................................................7

§18 Dnr 31896
Sammanträdesplan för kommunala pensionärsrådet och dess
presidium 2022 ..................................................................................................8

§19 Dnr 29228
Information från socialnämnden ......................................................................9

§20 Dnr 29229
Övriga frågor ...................................................................................................10

Justerarnas signaturer, Protokollsutdraget bestyrks
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Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(10)
Sammanträdesdatum
2021-12-02

§13 Dnr 29226

Val av justerare

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Thomas Henning utses till att justera dagens protokoll. Tid för justering är
torsdagen den 9 december.

Justerarnas signaturer

/-3---

Protokollsutdraget bestyrks

.7



FCAKÖP199
Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(10)
Sammanträdesdatum
2021-12-02

§14 Dnr 31281

Verksamhetsinformation - Biståndsenheten

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattn ing

Enhetschef Mia Blom och ekonomihandläggare Madelene Beijbom
informerar Rådet om arbetet på biståndsenheten.

Rådet ges möjlighet att ställa frågor.

Beslutsunder lag

Presentation, 2021-12-02

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
' 7
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Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(10)
Sammanträdesdatum
2021-12-02

§ 15 Dnr 31894

Information om generella statsbidrag

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfat tn ing
Biträdande ekonomichef Christoffer Fridolf Eriksson informerar Rådet om
generella statsbidrag.

Rådet ges möjlighet att ställa frågor.

Beslutsunder lag

Presentation, 2021-12-02

Justerar s signaturer Protokollsutdraget bestyrks
-,-

/
_ -

_



FLLKÖPING
Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(10)
Sammanträdesdatum
2021-12-02

§16 Dnr 31895

Dialog om trafikstrategin

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Bakgrund

Infrastrukturstrateg Ida Elf och gatuchef Fredrik Johansson presenterar
arbetet med den trafikstrategi som man tar fram i Falköpings kommun.

Rådet ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Beslutsunder lag

Presentation, 2021-12-02

Jus rarna ignaturer

i--

Protokollsutdraget bestyrks



FLAKÖPIr ig Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(10)

Kommunala Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum
2021-12-02

§17 Dnr 29227

Föregående protokoll

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Föregående protokoll läggs till handlingarna.

Sammanfat tn ing

- Senior mässa
Förvaltningen har fått i uppdrag att anordna en seniormässa. Man planerar
den till hösten 2022.

- Senior kollo
Representanter i pensionärsorganisationerna har tagit fram information
om hur andra kommuner arbetar med frågan. Arbetsgruppen har tittat på
sju olika kommuner, bland annat Sundbyberg och Lindesberg. Av dessa
sju kommuner är det sex stycken där kommunen står som huvudarrangör.

Arbetsgruppen lämnar förslag på att kollot skulle kunna anordnas av
förvaltningens aktivitetssamordnare. Det skulle kunna vara på Kurorten
Lundsbrunn, Åsa (Halland) eller i Träslövsläge (Halland).
Pensionärsorganisationerna kan vara med och hjälpa till under kollot.

Beslutsunder lag

Protokoll, Kommunala pensionärsrådet, 2021-09-30

Jumrarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

- —IL"- , —



KOMMUNENFMLKÖN I

Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(10)
Sammanträdesdatum
2021-12-02

§18 Dnr 31896

Sammanträdesplan för kommunala pensionärsrådet
och dess presidium 2022

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Kommunala pensionärsrådet antar sammanträdesplanen för kommunala
pensionärsrådet och dess presidium för år 2022.

Sammanfat tn ing

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på sammanträdesplan för år 2022.

Beslutsunder lag

Förslag på sammanträdesplan för kommunala pensionärsrådet och dess
presidium 2022.

Paragrafen sk ickas t i l l
Falköpings kommuns hemsida

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

S-----,i,, ‘ 2
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Kommunala Pensionärsrådet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(10)
Sammanträdesdatum

2021-12-02

§19 Dnr 29228

Information från socialnämnden

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattn ing

Socialnämndens ordförande Sture Olsson informerar Rådet om de ärenden
som behandlats i socialnämnden sedan Rådets senaste möte.

Ju era7s signaturer Protokollsutdraget bestyrks

i -, ,,,
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Kommunala Pensionärsrådet

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(10)
Sammanträdesdatum
2021-12-02

§20 Dnr 29229

Övriga frågor

Kommunala Pensionärsrådets beslut

1 Informationen noteras till protokollet.

Sammanfat tn ing

Aktivitetssamor dnar na
Fråga om vad kommunernas nya aktivitetssamordnare har för arbetsuppgifter
och hur länge tjänsterna är finansierade. Organisationerna upplever att man
konkurrerar om samma målgrupp.

Soptippen i Stenstor p
Fråga om soptippen i Stenstorp ska stängas.
Soptipp och avfallshantering är inte kommunens fråga.

Kommunens mötesplatser
Fråga om kommunens mötesplatser för äldre. Mötesplats Läkaren, Hjorten
och gamla församlingshemmet — vad är det som gäller?

Rådet önskar tydligare kommunikation av detta samt en uppdatering.

Syftet  med Kommunala Pensionär sr ådet
Vad förväntar sig kommunen av kommunala pensionärsrådet?
Ordförande hänvisar till Rådets reglemente.

Justerarnas signaturer

-

Protokollsutdraget bestyrks
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Biståndsenheten Äldreomsorg

FLIKÖM9



Enheten

• 16 medarbetare (10 handläggare, 1
färdtjänst och 5 adm) samt chef.

• Ranliden

• Olika arbetsområden: distrikt,
boendeutredare, vårdplaneringsteam och
ekonomihandläggare, reception.

FLAKÖPK9,9



Insatser

• Hemtjänst
• Trygghetslarm
• Dagverksamhet
• Äldreboende (särskilt boende)
• Växelvård
• Korttidsvistelse
• Färdtjänst

FnIKÖP!1.9.2



Behovsbedömda insatser

• Vi utreder och bedömer brukares behov och
beviljar insatser utefter det.

• Utredningsmetod IBIC: Individens behov i
centrum.

• Bedömningsinstrument särskilt boende.
• ADL-bedömningar av rehab.
• MME-test vid demens alternativt

demensdiagnos.

• Samverkan med demenssjuksköterska.
FL\LKÖPI



Statistik

• 2020 beviljades 42 brukare demensboende och 59 brukare
äldreboende.

• 2021 januari-april beviljades 19 brukare demensboende och 27
brukare äldreboende.

• Vi har idag ingen boende -kö på äldreboende och en liten kö till
demensboende

• Corona-pandemin har påverkat äbo-ansökningar.

s •
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Statistik fortsättning

• Ungefär 1500 ärenden (brukare) på enheten.

• Hemtjänst: 800 st
• Äldreboende: 350 st
• Trygghetslarm: 900 st
• Växelvård: 15 st
• Dagverksamhet: 80 st
• Övrigt: 110 st
• Totalt: 2.255 st

FnIKÖPK9Aug,



2021-12-08

Generella statsbidrag
Kommunala Pensionärsrådet, 2 dec 2021

FILKÖM9



2021-12-08

Historik

1990-talet förändrades den ekonomiska
förutsättningar mellan staten och kommunen.

Ökat kommunalt självbestämmande.

Nytt statsbidrag- och utjämningssystem,
minskade antalet riktade statsbidrag och ökad
de generella statsbidragen

Finansierings principen
EAKÖPn9
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Historik

Under 2000-talet ökar antalet riktade
statsbidrag

År 2020 — över 180 riktade statsbidrag,
majoriteten går till skola, hälso- och sjukvård
och äldreomsorg

Många nya tillfälliga riktade statsbidrag,

FMLKÖPK,N9

3



2021-12-08

Definition av statsbidrag

Utöver kommunalskatten och egna avgifter är
intäkter via utjämningssystemet samt statliga
bidrag en viktig del i den kommunala
finansieringen av välfärden

Statsbidragen delas in i två olika delar

• Generella statsbidrag
• Riktade statsbidrag

FA\LKÖM9
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Definition av generella
statsbidrag
Generella statsbidrag innebär att kommunen fritt
kan nyttja medlen utifrån det som behövs i
respektive kommun.

Syftet är att stärka eller förbättra verksamhet och
riktar sig till alla kommuner och fördelas utifrån
förutsättningar.

Tidigare varit permanenta men det har de senaste
åren blivit fler tillfälliga som marknadsförs som
riktade statsbidrag

EAKÖPKI,,9
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Definition av riktade
statsbidrag
Riktade statsbidrag är öronmärkta till ett specifikt
ändamål, insatts eller verksamhet i kommunen
och inom en viss tidsram

De flesta av dessa bidrag betalas inte ut per
automatik, utan söks.

De fördelas enligt olika kriterier och är förenat med
olika typer av specifika krav som till exempel
ansökan, medfinansiering, redovisning och
uppföljning

FLAKÖP14.9
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2021-12-08

Kommunens intäkter

Skatter och generella bidrag (SoB, SKR)
— Skatteintäkter (1 441 057 mnkr)
— Generella statsbidrag och utjämning (705 263 mnkr)

• Inkomstutjämning
• Kostnadsutjämning
• Regeringspost (inkl. generella statsbidrag)
• LSS-utjämning
• Fastighetsavgift

Övriga intäkter
- Egna intäkter (taxor och avgifter) (365 mnkr)
- Finansiella (5 mnkr)
- Riktade statsbidrag (165 mnkr)

FLUKOPC2
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Generella statsbidrag

För år 2020 delades 113 000 mnkr ut i
generella statsbidrag.

Fördelas per invånare, stor variation av
bidragens storlek och ändamål

FIAKÖIT9.9
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2021-12-08

Generella statsbidrag
Paro i årskurs 8 o 9

Nya välfärdsmiljarden
Skolstart vid 6 års ålder

Kompensation sänkt skatt +65 år

Analys i översiktsplan Gamla välfärdsmiljarden

Nya välfärdsmiljarden

Skatteväxling kommuner &
landsting

Allmän förskola 3 år

Nationella slutprov

Nationella slutprov

1111111-

FAKÖPING
KOMMUNEN
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Riktade statsbidrag

För år 2020 delades 34 000 mnkr ut i riktade
bidrag

Kräver mer administration, ansökning,
rapportering av resultat.

Tydlig styrning av offentliga medel från staten

FAKÖPING
KO M M  U N FN
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Fl KSTRATEGI
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Vad är en trafikstrategi
— övergripande styrdokument
- långsiktigt mål

- samlar frågor om trafik

- anger hur kommunen ska arbeta för att resor och
transporter ska göras på ett bra och hållbart sätt

- ta oss fram både snabbt och trafiksäkert

- hur ska vi prioritera
kOliEKTIS

TRAFIK SA KERNET

PA RKERING
GA NG

CYKEL

EguaiR2
RESOR NAMNGE

SKA VARA RAL.ARA
TRARKSAKRA OGII

TISIGANGLIOA

Exempel från Haninge kommun

SM U VY ER

FLAKÖP.C9



Trafik engagerar!
" Par ker ing eller
boule-par k med

gr önska och
sittbä nkar ?"

" Var för  finns inget
far thinder , här  kör

de så for t?"

" Måste vi ha alla
far tgupp?"

" Fr amkomligt och
lättillgängligt?"

" Hur  tar  jag mig
över  gatan

" Var  tog snabbt och
bussen vägen?" säker t?"

" 30 km/h,
40km/h eller

50km/h"

" Gatupar ker ing
eller  br eda gång-

och cykelbanor  med
gr önska?"

• •
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Beteenden

Parkering

Trafikflöden

Trafik

Hållbar
utveckl ing

Resor och
transporter

Trafiksäkerhet

Stadsutveckling

• •

FLILKOPN.,9



Diskussion
• Vilka aspekter är viktiga för dig vad gäller trafik?

• Vad vill du skicka med till kommunen som är viktigt
att tänka på när man planerar det framtida
trafiksystemet i Falköping?

Invånare

Näringsliv Besökare

FAK ÖPL92



Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesplan för år 2022

Presidium Rådet
09:00 — 11:00 09:00 — 12:00

Förmöte för pensionärsorganisationerna 08:30

Ranliden Stadshuset

3 mars 7 april

maj 9 juni

22 september 27 oktober

17 november 8 december



 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-24 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 7 Dnr 2022/00012  

Övriga frågor 2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.   

Bakgrund 

Vanja Wallemyr och förvaltningschef informerar om ett möte de haft med 

ordförande och förvaltningschef för kompetens och arbetsliv angående 

arbetsmarknadsstrategi      
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