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Tekniska nämnden fastställer Verksamhetsplan för åren 2022-2024 med budget för år 2022.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om flytt av
budget på 4,2 miljoner kronor från tekniska nämnden till övriga nämnder.
Tekniska nämnden beslutar att förvaltningschefen vid behov kan omfördela budget mellan
verksamheter och investeringsprojekt som ej är beslutade av kommunfullmäktige.
Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomlysa behov för re/löpande
investeringsbudgeten för återrapport till tekniska nämnden och kommunstyrelsen (budgetberedningen).
Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta hänsyn till kommunens klimatstrategi vid ny- och ombyggnation gällande:
 installation av laddplatser till tjänstefordon
 installation av solpaneler

Nämndens ordförande:

Vanja Wallemyr
070 – 991 74 50
vanja.wallemyr@falkoping.se

Förvaltningschef:

Patrick Nohlgren
0515 – 88 51 25
patrick.nohlgren@falkoping.se

produktion: falköpings kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen
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inledning

Inledning
Syfte
Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg
för planering av verksamhet, tydliggöra mål och
strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att
mål och ambitioner ska samspela med de resurser
som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och
beredskap för kommande nödvändiga verksamhetsförändringar. I samband med att nämnden beslutar
om verksamhetsplan och budget beslutar den även
om plan för internkontroll.
Planen ska ta 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. Det är
viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är
inne i ett utvecklingsarbete, som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning.
Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget, bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbok-slutet och vid årsbokslutet.
I framtagandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas, vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.
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 frågor knutna till trafiklagar och trafiksäkerhet på kommunens gator.
Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger
kommunens infrastruktur som gator och VA-nät,
förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens
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ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Avdelningen ansvarar för att genomföra kommunens
mark- och exploateringsinvesteringar vid anläggning
på allmänplats mark. 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 kost 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 brandoch 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, nämndsarbete, reception/växel och administration av borgerlig
vigsel.
Renhållning, 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.

inledning

TAXEFINANSIERAT
VA-avdelning
Huvuduppdrag är att uppfylla de krav som finns på
VA huvudmannen enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). I praktiken betyder det leverans av
dricksvatten, samt omhändertagande av spillvatten
och dagvatten för normal hushållsanvändning inom
beslutat verksamhetsområde för VA. Förutom uppdrag enligt LAV, utför VA avdelningen drift av biogasanläggning, samt försörjer andra aktörer och föreningar med kommunalt VA som finns utanför kommunal huvudmannaskap (brandvatten, industrier,
föreningar).

Biogas
Behandling av matavfall genom rötning för att producera biogas för uppgradering till fordonsgas.
Efterbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbättringsmedel som återförs i kretsloppet.
organisation
Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter finansierade av skattemedel samt VA-kollektivet som
är en balansräkningsenhet och finansieras via taxor.
Biogasen finansieras i dagsläget av både skattekollektivet och externa intäkter.
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Vision, mål och styrning
kommunens vision – Det goda livet
Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni,
även för kommande generationer. Det Goda Livet
bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings
kommun.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda individer och grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av
medskapande som bidrar till meningsfullhet.
Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda
livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping
tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar
utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för
kommunens invånare och för kommande generationer.
Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och de mänskliga resurserna används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser,
ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett
medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva
målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska
vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu
och i framtiden. Kommunen som organisation är till
för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas
av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att
goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och
samverkan.
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agenda 2030
Kommunens vision om
det goda livet, med de tre
hållbarhetsdimensionerna,
samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med
FNs Agenda 2030.
Agenda 2030 består av 17
globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till
att utrota fattigdomen,
stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande
mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt
kommunens klimatstrategi vara styrande för att
kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till
invånarna.
Arbetet med att utveckla kommunens arbete med
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera
hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det
arbete kommunen gör.
politisk prioritering
I förarbetet till flerårsplan för år 2022-2024 har den
styrande politiska majoriteten identifierat följande
fokusområden:





Arbetsmarknad
Digitalisering
Klimat
Trygghet

Till de tre första, av de fyra fokusområdena, finns
det strategier som ska fungera som verktyg i arbetet
med fokusområdena. Arbetet med dessa fokusområden ska genomsyra arbetet för alla de fyra övergripande målen.
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Nämndernas mål
Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen
till olika nämndspecifika delmål. Nämnderna kan
också välja att arbeta med kommunfullmäktiges mål
utan att bryta ner målen.
Tekniska nämnden har valt att bryta ner dessa mål i
ett antal delmål. Allt arbete inom tekniska nämnden

ska även präglas av devisen ”Service och effektivitet
med omtanke om alla”.
Till målen finns även ett antal ”kommunikativa indikatorer” specificerade. Dessa bör vara gångbara över
tid då de blir riktigt intressanta först efter några års
utvärderingar då trender kan urskiljas.

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Det är människorna som skapar ett hållbart samhälle

Delmål: att barn får inflytande när lekplatser nyanläggs eller förnyas i större omfattning

Ett socialt hållbart Falköping skapas tillsammans
med kommuninvånarna. Medborgardialog är av
central betydelse i kommunens arbete med de övergripande målen och mot visionen.

Förebyggande insatser barn och unga

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.

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.

Delmål: att förvaltningen har riktade kommunikationsaktiviteter varje år för att öka dialogen med
medborgarna.

Nämndens kommunikativa indikatorer
Antal utförda kommunikationsaktiviteter med medborgarna. (st.)
Andel av nya/förnyade lekplatser där barn fått bli delaktiga i utformningen. (%)
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

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.
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.
Delmål: att befintliga och tillkommande byggnader
sköts med framförhållning för att säkerställa en bra
livslängd och trevliga fungerande lokaler över tid.
En hållbar kommun med goda kommunikationer
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.
Delmål: att kommunens byggnader ska konverteras/byggas om till fossilfri uppvärmning
Delmål: att förvaltningens fordonsflotta/maskinpark
ska konverteras till fossilfri drivning
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Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med bra
bostäder
Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyggandet och medborgarnas kvalitativa värden ska sättas i
fokus i skapandet av attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer. Att ha en bostad i en väl fungerande
boendemiljö ökar möjligheterna att klara andra delar
såsom utbildning, arbete och fritid.
För att vara en attraktiv kommun att bo i ska kommunen ta vara på samspelet mellan stad och land.
Landsbygdens värden i form av naturskönt boende,
företagande, rekreativa kvaliteter och ekosystemtjänster ska samspela med de olika tätorternas service, handel och kommunikationsmöjligheter. Naturens värden, den biologiska mångfalden och resurser
skapar en levande landsbygd när de tas tillvara och
utvecklas.
Delmål: att tillsammans med andra förvaltningar
verka för att skapa fungerande boendemiljöer avseende infrastruktur och utomhusmiljö.
Delmål: att ta tillvara matavfall samt restprodukter
från jordbruket, för att skapa biogödsel och biogas
för att värna miljön och människors hälsa samt bidra
till en levande landsbygd.

vision, mål och styrning

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. (%)
Andel av kommunens fastigheter (objektsnivå) som har fossilfri uppvärmning. (%)
Mängden behandlat rötbart organiskt material ökar. (Ton) (Ny formulering)
Mängden producerat klimatneutralt bränsle från organiskt avfall ökar. (MWh)
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör

Infrastruktur som möjliggör etableringar

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en kreativ och drivande kommun
som skapar goda förutsättningar för nya
företag, nya etableringar och befintliga företag.

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.

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
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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.
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med
en tillitsbaserad styrning

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 och hur nöjda de
är med förvaltningen.
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.
Delmål: att säkerställa att relevant kompetensutveckling för all personal erbjuds kontinuerligt.
Delmål: att förvaltningen jobbar aktivt med tillitsbaserat ledarskap och arbetar för en god arbetsmiljö
som leder till att personalen trivs och vill vara kvar
inom förvaltningen.
En annan del 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 ett så litet klimatavtryck
som möjligt.

Delmål: att optimera de system och processer förvaltningen har i förvaltningens verksamheter på ett
så bra sätt som möjligt för att bli så ändamålsenliga
som möjligt.
Delmål: att genom att göra bra inköp och upphandlingar, minska förvaltningens klimatavtryck och därmed öka vårt miljöansvar.
Processbaserat arbetssätt som stärker verksamheternas kvalitet
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
efter medborgarnas behov.
Förvaltningen bör vara del av den stora utvecklingspotential som finns inom den digitalisering som
sker i samhället. De digitala system och tekniska lösningar som nu utvecklas inom olika områden, ska
verka för att verksamheterna blir mer effektiva, når
sina mål och bidrar till att kvalitetssäkra de processer som säkerställer välfärden. Digitaliseringen
anses som den enskilt största förändringsfaktorn i
vår tid, och den påverkar alla delar av vårt samhälle.
Den viktigaste resursen är medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och kunskap.
Delmål: att tänka mer processbaserat runt förvaltningens kärnverksamheter och identifiera utvecklingsområden
utifrån såväl medborgarnas behov och förväntningar,
som lagställda krav.
Delmål: att med hjälp av omvärldsanalys se var och
hur förvaltningen kan digitalisera sina tjänster och
varor så att verksamheterna blir mer effektiva och
mer kvalitetssäkrade.
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Nämndens kommunikativa indikatorer
Kökens kökssvinn ska minska (%)
Kökens tillagningssvinn ska minska. (%)
Tallrikssvinnet i kökens matsalar ska minska. (%)
Andelen elever som är nöjda med maten ska öka.(%)
Andelen brukare i särskilt1 boende som är nöjda med maten ska öka.(%)
Andelen brukare i ordinärt2 boende som är nöjda med maten ska öka. (%)
Förbrukning av energi i ägda lokaler. (kWh/m2)
Antal kvadratmeter i ägda fastigheter (fastighetsavdelningen) (m² BRA3)
Antal kvadratmeter i förhyrda fastigheter (fastighetsavdelningen) (m² BRA)
varav inom koncernen (m² BRA)
varav moduler (m² BRA)
Andelen kunder som är nöjda med överenskommen städkvalité. (%)
1 % av VA:s ledningsnät renoveras årligen. (%)
Svinnet dricksvatten ska minska. (Andel svinn, %)
Bräddning (utläckage) av orenat avloppsvatten ska minska. (Andel brädd, %)

1

Särskilt boende är ett biståndsbedömt boende, tex ett boende på ett servicehus.
Ordinärt boende är inte ett biståndsbedömt boende, däremot kan man ha biståndsbedömda insatser, tex hemtjänst.
3
BRA = Bruksarea. Bruksarean är alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas insida.
2
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vision, mål och styrning

Kommunens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska
samspela med de resurser som kommunen råder
över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre
framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.
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 gemensam
struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och
systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild 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 strategier och andra styrdokument samt
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.
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Planeringsförutsättningar
Verksamhetsplanering

Park/gata
Falköpings kommuns allmänna ytor utökas idag
snabbt. I den antagna flerårsplanen för mark och exploatering har det pekats ut fortsatta byggnationer
inom framförallt Marjarp, Megaliten och Fåraberget,
med fokus de närmaste åren på Marjarp med ny
överlämningsbangård och industrigator på Fåraberget.
Tekniska nämnden har till uppdrag att både anlägga
dessa ytor och sedan sköta dem. Följer utbyggnaden
den utpekade planen så finns goda möjligheter till att
klara detta uppdrag om även driftkostnader beaktas i
budget.
Under 2021 antogs en processplan för hur en ny
trafikstrategi ska tas fram och en konsult har upphandlats. Trafikstrategin förväntas antas i slutet av
2022 och kommer ligga till grund för mycket av
Park/gatas framtida strategiska riktning.
I flerårsplanen för 2021-2023 togs beslut om att ta
fram en ny grönstrukturplan för kommunen. Under
2021 har LONA-bidrag 4sökts för genomförandet av
denna och den förväntas antas under 2022 och kommer vara vägledande för hur planeringen och skötsel
av grönytor ser ut i framtiden.
Under 2021 har arbetet med den nya överlämningsbangården startats på Marjarp. Detta är ett samprojekt med Trafikverket på cirka 150 miljoner
kronor som leds av Park/gata. Samtidigt har flera av
de befintliga aktörerna inom området Marjarp,
annonserat att de har expansionsplaner och utvecklingen av terminalområdet kommer vara intensiv
under flera år framöver.
I den beslutade arbetsmarknadsstrategin finns en
önskan om att hitta fler lösningar för att omsätta fler
kvalitativa arbetsmarknadsåtgärder. Uppdraget leds
från Kompetens och arbetslivsförvaltningen och
Park/gata är delaktiga genom att hitta förvaltningsöverskridande lösningar såsom ”gröna jobb”.
Kommunens exploateringsprojekt färdigställs allt
eftersom. Ytorna ökar för barmarksunderhåll, vinterväghållning, asfaltsunderhåll och antalet belysningspunkter och omfattningen regleras genom antagna
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LONA är ett statligt bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.
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detaljplaner. Park/gata reglerar utförandet av driftsuppdraget genom att köpa in delar av detta på extern
entreprenad såsom delar av vinterväghållningen.
Då den relativa budgetnivån sänks årligen måste
ständiga förbättringar alltid genomföras eller ambitionsnivån sänkas. Under 2022 kommer flera av de
uppdrag som tidigare har kunnat genomföras på
extern entreprenad att genomföras i egen regi, för att
klara de generella besparingarna. Exempel på detta
är vårsopningen och vinterväghållningen vilket
resulterar i att arbetet blir utfört något senare än
förut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt med
kultur- och fritidsförvaltningen genom motion i
kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda möjligheterna till att Öka antal grillplatser och mötesplatser
i kommunen. En utredning för detta med tillhörande
rapport har tagits fram under 2021 och kommer i sak
att presenteras i verksamhetsberättelsen för 2021.
Finansiella medel för att eventuellt verkställa beslut
efter denna utredning kommer att behöva äskas i
kommande budget och idag finns det inte utrymme i
befintlig ram.

Kost
Att möta och minska klimatförändringarna är
ständigt närvarande i avdelningens dagliga arbete.
Utifrån den framtagna, kommungemensamma,
klimatstrategin fortsätter det framgångsrika arbetet
med att minska matsvinnet och för att minska utsläppen av växthusgaser utifrån de livsmedel som köps
in och som serveras..
Tekniska nämnden beslutade 2019 om riktlinjer som
ska gälla för kostavdelningen för perioden 20192022. År 2023 kommer nämnden att revidera riktlinjerna och ta beslut om vad som ska prioriteras för
verksamheten under perioden 2023 – 2026.
Sannolikt kommer ytterligare punkter från klimatstrategin att inkluderas i riktlinjerna.
Hur den i dagsläget fortfarande pågående pandemin
kommer att påverka kostavdelningen under åren
framöver är högst oklart. Tidigare bortfall av serverade portioner återgår förhoppningsvis till mer normala nivåer och därmed kommer antalet portioner
att öka utifrån att antalet skolelever ökar. SKL signalerar att barn i skolåldern generellt kommer att öka
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fram till 2027, från 2017 med så mycket som 11 procent. Huruvida detta också gäller Falköping är
oklart, det kan ju förekomma geografiska skillnader.
Antalet invånare i Sverige som är över 80 år kommer också att öka dramatiskt och hur det påverkar
kostavdelningen är oklart.
Årlig uppföljning av antalet portioner görs och vid
ett ökat antal behöver detta kompenseras i budgeten.
Detta sker dock med ett års eftersläpning då
portionsantalet för innevarande år inte kan fastställas
förrän vid årsskifte. Det finns också en gräns för när
personaltiden i respektive kök når en gräns och vi
behöver utöka densamma.
Kostavdelningen är en servicefunktion till, främst
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Beroende på deras planering framöver kan
antalet arbetsplatser för kostavdelningen öka eller
minska. En eventuell ökning behöver i så fall kompenseras i budgeten och en minskning genererar en
besparing.

är borttaget från 2021, vilket innebär att energibesparande åtgärder framöver utförs i huvudsak i samband med ombyggnationer och vid större reinvesteringar. För de inhyrda husen är det svårare att
påverka energiförbrukningen.
Personal, brukare, elever m.fl. påverkar energiförbrukningen utifrån verksamhetens tider och omfattning samt hur de agerar i sin vardag och denna
energiförbrukning har fastighetsavdelningen svårt att
påverka på annat sätt än genom information. Verksamheten informeras t.ex. genom lokalgrupper och
på arbetsplatsträffar.
Planerat underhåll
Det planerade underhållet består av mindre åtgärder,
som belastar driftbudgeten samt större åtgärder, reinvesteringar, som belastar investeringsbudgeten.
Totalt används cirka 105 kronor/m2 till planerat underhåll.

Fastighet
Policyn för lokalförsörjning och projektinvesteringar
har omarbetats och beslutats av kommunfullmäktige
i juni 2021. Fastighetsavdelningen har tagit fram
riktlinjer för hyressättning som har beslutats av tekniska nämnden i juni 2021 och gränsdragningslistor
beslutades av tekniska nämnden i mars 2021. Interna
hyresavtal kommer att vara klara under 2021.
Det nya internhyressystemet kommer att gälla från
årsskiftet 2021/2022.
Falköpings kommuns föreslagna klimatstrategi 2021
- 2030 samt handlingsplan Giftfri Miljö kommer att
innebära fördyrande investeringskostnader.
Beslutet om en ny skolorganisation, bristen på skoloch förskolelokaler, förändringar av äldreboenden,
lokaler som inte uppfyller dagens krav på lokaler,
myndighetskrav samt eftersatt underhåll kommer att
innebära stora lokalförändringar, renoveringar, omtill- och nybyggnationer. Detta innebär stora investeringar, reinvesteringar och ökade driftskostnader
framöver.
Förseningen av byggnationen av Platåskolan kommer att troligtvis att innebära tillfälliga förhyrningar
av lokaler/moduler.
Energiförbrukning
Energiförbrukningen är en stor post i fastighetsavdelningens budget. Ett av fastighetsavdelningens
mål är därför att minska energiförbrukningen per
kvadratmeter. I förvaltningens ägda hus sker detta
framför allt genom utbyte/ombyggnad av ventilationsaggregat och värmesystem, isolering av vindar,
optimering av värme och ventilationssystem, kompetenshöjning av fastighetsskötare samt återkommande temperaturövervakning.
Investeringsanslaget för energibesparande åtgärder

Städ
Tagna, planerade och kanske idag ännu inte kända
beslut av investeringar och lokalbehov för verksamheter i kommunen påverkar städavdelningen och är
en del av framtidens driftskostnad. Arbetsplatser förändras och påverkas i takt med beslut, byggprojekt
och verksamheternas organisationsförändringar. Om
verksamheter önskar ändring av städfrekvenser
och/eller moment påverkar också driftskostnaderna.
I Odensberg planeras för en skola genom modullösning samt förskola, pågår renovering/anpassning
av Frökindsgården, ombyggnad av lokaler i Stadshuset samt ventilationsarbete på Mössebergsskolan.
Platåskolans försening samt bristen på skol- och förskolelokaler kommer troligen innebära olika flexibla
lösningar kommande år.
Lokalvårdare erbjuds heltidsanställning och utbildning som innebär att avdelningen kan ställa om,
vilket är en styrka för avdelningen och kommunen.
Avdelningen har sedan 2020 återgått till interndebitering av sina tjänster. Det innebär att budget
och kostnader för städningen har förts tillbaka till
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respektive nämnd. Arbetet fortsätter med avtal/riktlinjer kopplade till överenskomna lokalvårdsbeskrivningar.
Genom städråd sker samverkan med verksamhetsansvariga. På dessa säkerställs gällande överenskommen lokalvårdsbeskrivning samt genom information medvetengörande av hur verksamheters agerande i vardagen påverkar arbetsmiljön (slitage, nedskräpning) för både lokalvårdare och verksamhet.
En av Falköpings kommuns målsättningar är att vara
en miljökommun och en förebild i sitt miljöarbete.
Kommunens tecknade avtal av städkemikalier och
material är ett viktigt instrument för det fortsatta
klimatarbetet. Inom avdelningen minimeras användning av kemikalier, impregnering görs för städklara
moppar/dukar och kemikaliefria metoder används
där möjlighet finns.
Hållbar utveckling, tänka klimatsmart kräver en helhetssyn för att minska det sopavfall som avdelningen
tar hand om. En förutsättning för cirkulär ekonomi
är ett fortsatt arbete med att ändra beteende när varor
tjänat ut så att de sorteras och inte hamnar bland de
osorterade soporna. För att minska sopavfallet och
nå hållbarhet och miljömål som kommunen har kan
sortering och återvinning öka i verksamheterna.
Inköp av effektiva maskiner och redskap görs fortlöpande. Framtidens maskiner med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler är på frammarsch och
innebär nya möjligheter. Satsningar på digital- och
teknikutveckling inom lokalvård ses över kommande
år.
Utredning av det ”pilotprojekt” som var tänkt under
2021 med kultur och fritidsförvaltningen, avseende
möjligheten att justera städansvaret av idrottshallar
är påverkat av pandemin. Uppgifter i vilken utsträckning lokaler använts eller kunnat hyras ut har
inte städavdelningen. Det blir en förlängning av
pilotprojektet under 2022 för att kunna följas upp
och utvärdera.
Städavdelningen samverkar med närliggande kommuner där trender och utveckling inom området
(professionen) följs vilket stärker det långsiktiga
arbetet och stärker helhetsperspektivet.

Övrigt
Inom renhållningen pågår avslutning av gamla deponier på Falevi, Floby och Stenstorp genom att täta
och genomföra sluttäckning. Medel för utförandet
avsattes i bokslutet 2018. På alla tre platserna finns
återvinningsstationer etablerade, vilka sköts av Avfallshantering Östra Skaraborg. Dessa har planerats

5

NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk
och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala
tjänster.
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in i avslutningsplanerna så att verksamheten kan
fortsätta efter avslutad sluttäckning.
Övergripande för nämnden sker ett kontinuerligt
arbete med översyn av dokumenthanteringsplan,
delegationsordning samt övriga handlingar.
För renhållningens del är det fortsätt arbete med avslutning av de gamla deponierna enligt respektive
sluttäckningsplan.

VA
Att leverera dricksvatten och ta hand om avloppsvatten ingår i kärnverksamheten inom kommunen.
Dessutom är det en samhällsviktig funktion som ska
fungera i krissituationer.
Just nu pågår arbete med att rusta upp civilsamhället
i Sverige. Samhällsviktiga funktioner ska förberedas
för att kunna klara av krissituationer och förhöjd beredskap. Det finns lagkrav på att göra risk- och sårbarhetsanalys samt dokument och rutiner som ska
belysa och klargöra arbete med bl.a. informationssäkerhet, säkerhetsskydd m.m. Under 2021 påbörjades
arbete med att ta fram säkerhetsskyddsanalys samt
arbete med NIS direktivet5. Båda styrdokumenten
tas fram i samarbete med säkerhetssamordnare i
kommunen. Arbetet med dessa dokument kommer
att fortsätta även under 2022 tills basstruktur finns
på plats. Dokumenten kommer att vara en del av
styrdokument för verksamheten som kommer att revideras löpande.
Som en del av kontinuitetsarbete enligt framtagen
VA plan, under 2022-2023, planeras även arbete
med reserv- och nödvattenplaner.
På avdelningen pågår kontinuerligt arbete med digitalisering. Arbetet med övervakningsstrategi har påbörjats och planeras vara klar under 2022. Samtidigt
pågår tester och utvärdering av ny teknik i just övervakning av ledningsnät, vilket kommer fortsätta
även under 2022.
VA-kollektivet ska hålla en årlig reinvesteringstakt
om 1 % för det planerade underhållet av vatten- och
avloppsledningar. Att bibehålla reinvesteringstakten
är viktigt för att kunna säkra upp VA försörjningen
och bibehålla kvalitet. VA avdelningen kommer att
fortsätta arbetet med reinvesteringar på ledningsnät
genom olika projekt.
Genom fler överföringsledningar effektiviseras hantering och rening av avloppsvatten. Nästa år fortsätter arbetet med ny överföringsledning mellan
Broddetorp och Axvall.
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Exploateringsprojekt fortgår på Fåraberget och Marjarp. Nästa år planeras arbete med separering av dagvatten och spillvatten för att minska bräddningar (utsläpp av orenat spillvatten) i Vartofta. Detta kommer
att bidra till att uppnå mål att ha mindre bräddningar.
Vartoftas projekt rustar även upp samhället för att på
bättre sätt klara av klimatförändringar vad gäller
översvämningsrisker.

Verksamhetsmässiga risker och osäkerheter
i verksamhetsplanen

Biogas



Tillgången på rötbart matavfall är för närvarande begränsat då konkurrensen om material i närområdet är
hård. Transporter av matavfall från andra regioner
belastar miljön och minskar miljönyttan, vilket bör
undvikas. Andra rötbara material kontrakteras för att
kunna öka biogasproduktionen.



Biogasverksamheten har trimmat in den utbyggda
kapaciteten och arbetar med att avtala om leveranser
av fler rötbara substrat som ryms inom gällande miljötillstånd och Jordbruksverkets godkännande. För
den strategiska framtiden av biogasverksamheten ansvarar och utreder kommunstyrelsen. Produktion av
biogas för fordonsdrift minskar fossilberoendet med
positiva effekter såväl för Sveriges självförsörjning
som för klimatet. Biogödsel är ett fossilfritt alternativ då handelsgödsel produceras av fossilgas. De
ekonomiska riskerna med en cirkulär ekonomi är att
konkurrera prismässigt med fossilt producerad
energi.
Skattebefrielsen av biogas finns kvar i ytterligare tio
år efter beslut från EU. Produktionsstöd utgår för
olika substrat men får sökas efter utlysning år för år
efter beslut av riksdagen.

Utmaningar
Klimatstrategin är en utmaning för tekniska nämnden. Den tagna Klimatstrategin för 2021-2030 innebär att prioritering behöver göras vilket påverkar
verksamheterna.



Upphandlingskriterier behöver tas fram ihop
med upphandlingsjurist för övergripande, relevanta och genomförbara krav för att långsiktigt
kunna nå miljömålen.
Budgetfördelning, för att uppfylla miljökraven
krävs en omställning som innebär ökade kostnader då ny teknik och fossilfritt material ska fasas
in.
Införande takt, vad blir klimatnyttan per krona
innan ny teknik och nya fossilfria material är
framtagna och beprövade. Kommer tekniken
och materialet att hålla den tänkta livstiden?

Digitaliseringsstrategin är en utmaning. Nämnden
ser behov och möjligheter inom fler digitaliseringsområden, flera system bör dock vara kommunövergripande.
Ett exempel som kan gagna fler nämnder är ett
kemikaliehanteringssystem som hjälper verksamheterna att få struktur på de kravställningar som regleras i förordningar och EU-direktiv kopplat till kemikaliehantering i verksamheten. Istället för att varje
verksamhet har pappershantering av kemikalieförteckningar och de lagkrav som finns, är det bäst om
kommunens inskaffar systemet för alla verksamheter
i kommunen att använda.
Kompetensinsatser måste till för att all personal ska
kunna tillgodogöra sig digitaliseringsutvecklingen.
Fastighetsavdelningen ser att skärpta myndighetskrav som ställs på exempelvis sprinkler i äldre- och
LSS-boenden, åtgärder i skyddsrum och hissar.
Detta kommer att innebära stora åtgärder i fastigheterna, budget för detta saknas hos nämnden.
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Personalplanering
PERSONALSAMMANSÄTTNING

BUDGET
2021

UTFALL 2020

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Antal anställda
Tillsvidare anställda

331,0

331,0

332,0

332,0

Visstidsanställda

14,0

15,0

15,0

15,0

Timanställda

56,0

50,0

50,0

50,0
305,6

Årsarbetare* totalt på förvaltningen

309,7

259,2

305,6

305,6

38,1

41,0

41,0

41,0

41,0

111,1

105,9

107,2

107,2

107,2

Park/gata

47,8

56,4**

49,5

50,5

50,5

Städ

76,7

77,0

78,0

78,0

78,0

Övrigt ***

13,8

13,8

7,1

7,1

7,1

VA-avd/Biogas

22,2

21,5

22,8

21,8

21,8

Fastighet
Kost

*Antalet kommunalt anställda årsarbetare enligt faktisk sysselsättningsgrad. (tillsvidare anställda, visstidsanställda och
timanställda). Räknar om timavlönades arbetade timmar till en sysselsättningsgrad genom att dela arbetade timmar med
schablonen 165 timmar.
**Budgetsiffran
2021 för
Park/gata
inte tillhör
jämförbar
då den inkluderade även säsongsanställningar.
***Förvaltningschefen
ingår
inte härärutan
kommunledningsförvaltningen,
lönekostnaden går dock mot Teknisk nämnden.
2021 ingick avdeleningschefer i siffranhär, nu sorteras de in under resp avdelning.

Antal personer 65 år*
Totalt förvaltningen
Fastighet

2019

2020

2021

2022

2023

1

0

1

10,0

8,0

1,0

Kost

2,0
1,0

2,0

Park/gata
Städ

3,0

Övrigt **

1,0

VA-avd/Biogas

2,0

2024

2025

2026

9,0

9,0

17,0

1,0

4,0

3,0

3,0

5,0

7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

4,0

3,0

5,0

1,0

*Uppgifter från Hypergene dec 2021, plockade den 28/11-21. Visar antal personer som fyller 65 år respektive år.

personalplanering och kompentsförsöring

Park/gata
Park/gatas avdelning förändras i den takt som kommunens ytor utökas men också efter hur mycket investeringsprojekt som åligger avdelningen att verkställa. Då park/gata genomför den större delen av investeringsprojekten i egen regi och samtidigt måste
parera detta med hur mycket drift som ska utföras så
måste avdelningen ha en mer dynamisk personalplanering än statisk där personal fasar mellan drift och
investering för att på sätt få en så kostnadseffektiv
verksamhet som möjligt.
Inom park/gata finns flera kravdokument eller lagkrav som styr kompetenskraven för att kunna utföra
avdelningens uppdrag. Exempel på detta är YKB/Ckörkort vid lastbilskörning, Svenskt Vattens diplomkurs för rörläggare och Arbete på väg. Dessa utbildningar är ofta svåra att kräva vid nyanställningar och
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personal måste därför fortlöpande utbildas och utbildningen bekostas då av arbetsgivararen.
Under 2022 kommer en ny tjänst tillsättas ”Anläggningchef”, som kommer ansvara för utförandet av de
interna anläggningsprojekt som park/gata genomför.

Kost
Barn- och utbildningsförvaltningen har signalerat
behov av ytterligare möjligheter till servering av
skolmåltider för Högstadium centrum, fr.o.m. höstterminen 2021. Den befintliga skolrestaurangen är
inte dimensionerad för det antal elever som kommer
att vara inskrivna på enheten och för kostavdelningen uppstår därmed ett behov av att utöka antalet
medarbetare.
Utöver det kommer barn- och utbildningsförvaltningen sannolikt att förändra, hur de familjer som
har barn i förskolan med tillgång till 15 timmars
barnomsorg per vecka, tillåts fördela tiden. Detta

planeringsförutsättningar

kan innebära fler barn under måltidstider. För kostavdelningens del innebär detta betydligt fler måltider
och det finns en betydande risk för utökning av personaltiden på aktuella förskolor. Utmaningen består i
att alla förskolor behöver utökning under samma tid
under dagen och i och med gällande policy med
”Heltid för alla” är det inte möjligt att anställa personal för att kunna kompensera för detta.

utbildningar såsom Bas-P och Bas-U, utbildningar i
pannskötsel, heta arbeten, arbeten i liftar, m.m.

Sjukfrånvaron är förhållandevis hög men avdelningen arbetar aktivt för att skapa en arbetsmiljö där
ogynnsam belastning minimeras och där medarbetarna görs medvetna om vikten av rörelse och återhämtning i livsstilen för att verka för ett hållbart arbetsliv. Merparten av sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad.

Städ

Vid en pensionsålder av 65 år kommer avdelningen
ha pensionsavgångar av åtta tillsvidareanställda under perioden 2022 – 2024.
Som ett led för att lägga grunden till framtida rekryteringar tillhandahåller avdelningen både praktikplatser och lärlingsplatser för kockelever, både internt från kommunens vuxenutbildning men också
för elever från andra institutioner.
Placeringarna möjliggör för verksamheten att få en
uppfattning om kompetensen hos de studerande, utifrån perspektivet att de efter avslutad utbildning kan
förekomma som sökande till lediga tjänster inom avdelningen.

På lite längre sikt ska de flesta fastighetsskötartjänster uppgraderas till fastighetstekniker. Detta
sker dels genom nyrekrytering vid nyanställning
samt vidareutbildning av befintlig personal.

Avdelningen arbetar med kalkylprogram för beräkning av städkostnader. Dimensionering och rekrytering av personal anpassas i den takt som ny-, tilloch ombyggnationer sker och som följer den fleråriga investeringsplanen. Verksamheternas förändringar påverkar och det är viktigt att de är kända i
god tid för den långsiktiga planeringen.
Det planeras för städ av ytterligare en matsal på
Högstadium centrum, även städning inom fler verksamheter såsom resursskolor, social verksamheter
m.fl. kan bli aktuella kommande år.
Osäkerhet finns om antal lokalvårdare kommande år
med anledning av utfallet när det gäller ”pilotprojektet” med kultur- och fritidsförvaltningen.
Personal erbjuds utökad arbetstid upp till heltid.
Samtlig personal har grundläggande lokalvårdsutbildning med möjlighet till PRYL certifiering. Ytterligare en till två dagars fortbildning sker per år. Avdelningen har egna godkända utbildare vilket är en
styrka. Med medel från Omställningsfonden sker vidareutbildningar i yrkessvenska för lokalvårdarna.
Avdelningen tillhandahåller praktikplatser vilka kan
variera beroende på vilka behov som arbetsmarknadsåtgärderna gäller. Behovet kan gälla språkutveckling, yrkesutbildning, ökad tillgänglighet på arbetsmarknaden, ferieplatser etc. Arbetsmarknadsåtgärderna sker främst genom intern samverkan men
andra aktörer kan också förekomma.

Övrigt
Fastighet
Investeringstakten är hög, vilket innebär en stor arbetsbelastning på fastighetsavdelningen och framför
allt på projektledarna. Om investeringsnivån sjunker
kommer projektledarna att bistå förvaltarna med fastighetsavdelningens större reinvesteringsprojekt.
Detta kan innebära mindre konsultkostnader.
På fastighetsavdelningen finns 38 tillsvidareanställda heltid + avdelningschefen, 5 visstids anställda heltid och 5 timtidsanställda. 6 personer är
över 60 år (2022).
Utbildningar och vidareutbildningar sker kontinuerligt. Lagkrav kräver vissa utbildningar, arbetsmiljö-

Under 2021 har en ny VA-chef tillsatts som ersätter
en kommande pensionsavgång under våren 2022.
Fastighetschefen kommer gå i pension under början
av 2022 och rekrytering av en ersättare har gjorts under hösten 2021.

VA
Avdelningen har 23 tillsvidareanställda under 2021.
Antal planerade pensionsavgångar 2021 och 2022 är
tre personer, varav en slutar vid årsskiftet. Två av
tjänsterna är återbesatta medan rekrytering av biogasansvarig pågår.
VA-avdelningens mål är att ha kompetent personal
och en robust organisation som klarar av framtida
utmaningar. Utbildning av personalen sker kontinuerligt.
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Flera lagstadgade behörigheter kräver förnyelse
inom ett intervall av 3-5 år. Omvärldsbevakning
finns på avdelningen och utbildningsinsatser riktas
för att övervaka de lagkrav som verksamheten har.
Förutom de generella utmaningarna med klimatstrategi och digitaliseringen kan resursplanering vara en
utmaning under 2022.
Ökade krav på verksamheten genom olika lagkrav,
strategier, trender och utveckling sätter press på
personalplaneringen. En förutsättning för en effektiv
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organisation som levererar är stabilitet, trygghet och
bra arbetsmiljö.

Biogas
Biogasverksamhetens sköts idag av en drifttekniker
men rekrytering av en administrativt ansvarig pågår
för att kunna uppfylla uppgifter enligt delegationsordningen mellan kommunstyrelsen och tekniska
nämnden.

planeringsförutsättningar

Ekonomiska förutsättningar

tilldelad ekonomiska resurser för 2022-2024
Nämndens driftsram har till 2022 påverkats av generell justering av intäkter och kostnader baserat på
SKRs prisindex för kommunal verksamhet (PKV),
totalt 3,6 mnkr för nämnden. PKV är ett viktat prisindex, vilket betyder att indexet bygger på 50 procent kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring (inkl.
förändring i arbetsgivaravgifter) samt 50 procent
konsumentprisindex med fast ränta.
Den generella justeringen av intäkter och kostnader
kan delas in i följande:





Köp av verksamhet/entreprenad
Övrig förbrukning
Intäkter (ej statsbidrag & avgifter)
Personalkostnader

Justeringen har fördelats proportionellt efter avdelningarnas respektive kostnader och intäkter förutom
för den del av fastighetsavdelningens kostnader som
finansieras genom internhyran och som debiteras hyresgästerna.
Park/gata avdelningen har fått 2,5 mnkr i budget för
skötsel och kapitalkostnad för utökningen av kommunens ytor allteftersom stora exploateringsprojekt
färdigställs.
Till år 2021 antog Falköpings kommun nya riktlinjer
för lokalförsörjning där fastighetsavdelningen blir en
affärsverksamhet som ska tillhandahålla lokaler för
kommunens verksamheter och nämnder. Fastighetsavdelningens budget består därmed av kostnader för
outhyrda lokaler, rivningskostnader och mellanskillnaden för de externt uthyrda lokalerna där full hyra
inte tas ut. En justering av budget har gjorts med 2,1
mnkr.
I driftsbudgeten har nämnden ett besparingskrav om
1 procent årligen under perioden år 2022-2024. För
2022 innebär detta 1,9 mnkr och har fördelat med 1
mnkr till kostavdelningen då köket på Läkarens dagcentral upphört. Resterade 0,9 mnkr har fördelats
proportionellt till avdelningarna.

Inför år 2022 har en ny beräkning av internhyran
gjorts enligt antagna riktlinjer för hyressättning, en
omfördelning av budget för internhyran mellan
nämndernas ramar kommer att föreslås. Förslaget innebär att fastighetsavdelningen lämnar ifrån sig en
ram på ca 3,8 mnkr.
Städavdelningen debiterar städkostnaden i 2022-års
kostnadsnivå. Då budgetkompensation för detta erhållits till tekniska nämnden, föreslår nämnden till
kommunfullmäktige att städavdelningen lämnar
ifrån sig 0,8 mnkr.
riktade medel i flerårsplan
Tekniska nämnden har tilldelats 1,0 mnkr – Medel
för utsmyckning och gestaltning i kommunens tätorter. Detta uppdrag tillfaller Park/gata och kommer
primärt omsättas i de centrala delarna av de båda
stationssamhällena Floby och Stenstorp men om
budgetanslaget kvarstår över tid så kommer satsningarna även kunna fortsätta i övriga tätorter i kommunen.
ekonomiska risker och osäkerheter i
verksamhetsplanen
Pandemins påverkan på kommunen och dess verksamheter är svår att förutse. Kommer en ny virusvåg
under 2022? Kommer verksamheten då att vara
igång som vanligt? Ökad åtgång av förbrukningsmaterial, fördyrade omkostnader, omdirigering av
personal kan vara konsekvenser som uppstår.
På grund av omvärldsfaktorer förväntas många av de
externa kostnaderna att öka under 2022 och de uppräknade anslagen tros inte räcka för inköp av till exempel maskinintensiva entreprenader såsom vinterväghållning, inköp av el till gatubelysning eller
asfalt som i de initiala prognoserna förväntas öka i
pris med ca 12% under 2022.
Energipriset är en utmaning för fastighet, park/gata
och VA-avdelningen, prisutvecklingen på nätet och
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elpriset är en stor osäkerhet då det är en stor andel av
nämndens kostnader.

Anpassning till klimatstrategins mål kommer att innebära stora investeringar framöver i exempelvis
fossilfria fordon, maskiner och reservkraftsaggregat.

Fastighet

VA

Stort underhållsbehov finns för kommunens fastigheter. De är i behov av renovering, tak- och
fasadunderhåll, fönsterbyten, byte av ventilationsanläggningar, belysningsarmaturer, utbyte/relining av
rörledningar m.m. De budgetmedel som finns i plan
räcker inte till för kommande behov och för att
minska befintlig underhållsskuld.

Taxeutvecklingen är en framtida utmaning för att
klara av behov som finns för att hålla VA anläggningar i bra skick.

Biogas
Intäkterna till biogasanläggningen är en osäkerhet i
verksamhetsplan. Intäkter kommer från såld biogas,
behandlingsavgifter för matavfall samt produktionsstöd. Historiskt så har behandlingsavgifter stått för
cirka 60% av intäkterna men med nuvarande låga
behandlingspriser endast 18%. Gaspriset med slutkund avtalas av kommunstyrelsen men kan inte förhandlas upp till nivå för att täcka bortfallet av intäkter från behandlingsavgifter.

Nya myndighetskrav och de skärpta krav som ställs
vid besiktningar kräver åtgärder vilket innebär nya
kostnader och behov av nya anslag.

Ramförändringar 2022 per avdelning
AVDELNING

BUDGET
2021

Omställning

Generell
intäkt/kostnadstäckning

Park Gata

65 202

-236

1 188

Kost

96 699

-1 600

1 451

Fastighet

12 765

Städ
Övrigt
BUDGET
SKATTEFINANSIERAT

Volymer och
verksamhetsförändring

Politisk
justering

2 500

1 000

Intern
Justering

69 654
96 550

2 130

1 384
9 313

-7
-58

621
360

185 363

-1 901

3 620
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BUDGET
2022

4 630

14 895

1 000

100
-112

2 098
9 503

-12

192 700

ekonomiska underlag

ekonomiska
underlag
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Resultatbudget
BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Avgifter mm

6 904

6 419

6 500

6 600

Statsbidrag

3 283

2 870

2 900

3 000

Övriga intäkter

16 111

17 282

17 600

17 900

Interna intäkter

352 850

365 764

373 100

380 600

Summa intäkter
Kostnader

379 148

392 335

400 100

408 100

Personalkostnader

-163 728

-164 846

-168 100

-171 400

Verksamhetskostnader

-188 261

-197 459

-203 600

-214 200

Kapitalkostnader

-115 919

-122 358

-123 700

-125 100

RESULTATBUDGET (TKR)
Intäk ter

Interna kostnader

-96 403

-100 372

-102 300

-102 700

Summa kostnader

-564 311

-585 035

-597 700

-613 400

NÄMNDENS RESULTAT

-185 163

-192 700

-197 600

-205 300

Tekniska nämndens budget för 2022 är på 192,7
mnkr. Hur budgeten beräknats och fördelats finns
beskrivet ovan under rubriken ekonomiska förutsättningar.
Nämndens intäkter består till största delen av interna
intäkter, en stor del av dessa kommer ifrån övriga
nämnder som debiteras internhyror för 234 mnkr
samt städkostnader för 37 mnkr. Park/gata avdelningen interndebiterar fordonskostnader för 26,1
mnkr och tidsredovisar för 31,7 mnkr.
Personalkostnaderna räknas upp med lönenivå och
verksamhetens kostnader räknas upp med tilldelad
kompensation för kostnadsnivå. Den budget som tilldelats för nya exploateringsytor har fördelats mellan
verksamhetens kostnader och kapitalkostnader.
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Kapitalkostnaderna ökar då investeringsprojekt som
t.ex. ombyggnationen av Ranliden gjorts klart och
tagits i bruk i slutet av år 2021.
De interna kostnaderna ökar delvis på grund av sättet vi redovisar har ändrats lite mot föregående år.
Delar av fastighetsavdelningens administration fördelas mellan ägda och förhyrda lokaler samt att
tidrapportering på park/gata för tid på arbetsplatsträffar och frånvaro numera görs.
I plan för år 2023 och 2024 ligger generella procentuella upp- och nedräkningar av budgeten samt ett
tillskott för utökade ytor. Närmare detaljerad plan
för budgetfördelning har inte gjorts.

ekonomiska underlag

Verksamhetsbudget
BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Park/Gata

65 202

69 584

72 213

72 764

Kost

96 699

96 550

97 847

99 530

Fastighet

12 765

14 895

15 003

15 222

Städ

1 384

1 998

2 735

3 762

Övrigt

9 313

9 673

9 802

14 021

185 363

192 700

197 600

205 300

VERKSAMHETSBUDGET (TKR)

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT

Nämndens budget 2022 för den skattefinansierade
verksamheten är 192,7 mnkr. Fördelningen av ramen
mellan verksamheterna framgår i tabellen ovan.
Park/Gata
Driftsramen för 2022 uppgår till 69,5 mnkr. Inför
budget 2022 har externa kostnadsökningar och drift
av tillkommande ytor kompenserats för, men avdelningen belastas samtidigt genom en generell besparing vilket innebär att den dagliga driften minskas
och ambitionsnivån sänks.

Fastighet
Det nya internhyressystemet kommer att gälla från
årsskiftet 2021/2022 vilket kommer att innebära
uppdaterade internhyror för verksamheterna. Den
budget som efter detta sedan ligger kvar på fastighetsavdelningen ska täcka kostnader för




Kostnader för objekt kommunen hyr ut som inte
täcks av hyresintäkten samt fastigheter som ägs
av kommunen men inte hyrs ut.
Outhyrda ytor
Rivningar av fastigheter

Kost
Hur den uppskjutna planen på bygget av Platåskolan kommer att påverka verksamheten är oklart. Det
råder brist på skol- och förskolelokaler vilket sannolikt kommer att generera förhyrningar som därmed
kan tvinga fram flexibla lösningar för måltider, vilket i sin tur kan komma att kräva en utökad personalstyrka. Kanske kan den uppskjutna planen för
Platåskolan möjliggöra tidigareläggande av andra
projekt, vilket skulle kunna gynna de arbetsmiljömässiga förhållandena i något av de kök som ännu
inte byggts om.

Städ
Städavdelningens kostnader ska täckas av intäkter
från städavdelningens kunder. Verksamheternas hittills kända behov av städning finns i lokalvårdsbeskrivningar och är det som motsvarar städavdelningens uppdrag. Framförhållning i beslut som tas av
verksamheterna och som påverkar vilka städbehov
som behövs är viktiga för att kunna planera bemanningen. Kommande behovsförändringar, ändring av
städfrekvenser och/eller moment har verksamheterna
ekonomiskt ansvar för.

Förhyrning av lokaler för F-6-skola i Odensberg
samt planerad om- och tillbyggnation av Odensbergs förskola kommer att tillföra verksamheten ett
nytt tillagningskök, där det idag finns ett mottagningskök.

Övrigt
Sluttäckning av deponier pågår på tre platser, Falevi,
Stenstorp och Floby genom att täta och genom att
täta och genomföra sluttäckning. I bokslutet 2018
gjordes en avsättning för sluttäckningen och allteftersom kostnaderna uppstår minskas avsättningen.

Som den serviceorganisation kostavdelningen är,
anpassar avdelningen sin verksamhet utifrån barnoch utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens beslut om sina respektive organisationer.
Det råder osäkerhet gällande det antal arbetsplatser
och den personaltid som kommer att krävas för att
möta tillhandahållandet av måltider till barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen under åren framöver.

Övriga verksamheter inom renhållningen är verksamhetsavfall som utförs av PR-slamsugning på
arbetsytor uthyrda av kommunen samt lakvattenhantering och omhändertagande av deponigas.

verksamhetsplan för år 2022-2024 I Tekniska nämnden I 23

ekonomiska underlag

Vatten och avlopp
VA RESULTATBUDGET (TKR)

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

58 451

62 057

64 000

66 500

80

80

100

100

Intäk ter
Avgifter mm
Statsbidrag
Övriga intäkter
Interna intäkter

5 643

4 830

5 000

5 200

Summa intäkter
Kostnader

64 174

66 967

69 100

71 800

Personalkostnader

-14 000

-14 576

-14 900

-15 400

Verksamhetskostnader

-24 985

-26 756

-28 000

-29 000

Kapitalkostnader

-21 500

-21 545

-22 000

-23 000

Interna kostnader

-3 689

-4 090

-4 200

-4 400

Summa kostnader

-64 174

-66 967

-69 100

-71 800

0

0

0

0

VA RESULTAT

VA-avdelningen budgeterar med att intäkterna kommer att täcka kostnaderna för 2022.
En hållbar renoveringstakt av ledningsnät och VAanläggningar innebär stora kapitalkostnader.
Nybyggnaden med nya exploateringsområden är
fortsatt hög vilket också belastar kapitalkostnaderna.
Brukningstaxan för 2022 höjs med 5,0 %. Taxorna
för kommande åren 2023 och framåt ska ses över för
att få en långsiktig täckning av kostnaderna som
ökar då investeringstakten fortsatt är hög.
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VA-fonden prognosticeras att fortsatt vara negativ
vid 2021 års utgång, och planeras att återställas inom
planperioden vilket kan innebära att taxan höjs med
runt 5 % även kommande år.
År

IB

Årets
resultat

Prognos/plan
årets resultat

751

UB

2020

-3 255

-2 504

2021

-2 504

500

-2 004

2022

-2 004

-

-2 004

2023

-2 004

2 000

-4

2024

-4

2 900

2 896
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Biogas
BIOGAS RESULTATBUDGET (TKR)

BUDGET
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

Intäk ter
Avgifter mm

2 665

3 240

3 300

3 366

Statsbidrag

1 530

1 103

1 100

1 122

450

758

770

785

5 101

5 170

5 273

Övriga intäkter
Interna intäkter

405

Summa intäkter

5 050

Kostnader
Personalkostnader

-860

-922

-940

-959

-62

-2 285

-2 300

-2 345

Kapitalkostnader

-2 605

-3 576

-3 600

-3 620

Interna kostnader

-1 523

-1 018

-1 030

-1 050

Summa kostnader

-5 050

-7 801

-7 870

-7 974

0

-2 700

-2 700

-2 700

Verksamhetskostnader

BIOGAS RESULTAT

Biogasen har 2 700 tkr i budget per år för 20222024.
Biogasanläggningen behandlar huvudsakligen
matavfall från några småkommuner samt matavfallsslurry från Renova. Substrat finns avtalat för 2022
men behöver säkras upp långsiktigt.
Behandlingsavgifterna för att behandla matavfall är
historiskt låga vilket kommer att påverka resultatet
negativt.

Ett underskott befaras, på grund av nämnda behandlingsavgifter men även på att ersättningen på biogas
är låg i förhållande till övriga energipriser. Kommunstyrelsen äger frågan om avtal med köpare av
biogasen samt att förhandla priset. Sammantaget är
det mycket svårt att lägga en detaljbudget i dagsläget
med nämnda förutsättningar.
Inkomstbortfallet kan till del kompenseras med produktionsstöd samt intäkt från biogödsel när den blir
certifierad enligt KRAV som är en hållbarhetsmärkning mer långtgående än EU-ekologisk
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Investeringsbudget
Investeringsplanen är uppdelad i tre olika investeringstyper:




Investeringsplanen hos tekniska nämnden delas upp
mellan skattefinansierad och taxefinansierade verksamhet. Nämnden utför även en betydande del av
MEX-investeringar där budgeten ligger under kommunstyrelsen men delegeras i varje enskilt projekt
till tekniska nämnden.

Nya investeringsprojekt
Re-/löpande investeringar
MEX investering

INVESTERINGSBUDGET (TKR)

BUDGET inkl
ombudgetering
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

Skattefinansierad verksamhet

-371 312

-153 100

-188 400

-263 100

-128 350

-60 912

-48 200

-49 100

-56 100

-57 100

-310 400

-104 900

-139 300

-207 000

-71 250

Taxefinansierad verksamhet

-46 780

-36 300

-35 900

-32 700

-33 400

Re/löpande investeringar

-26 136

-28 500

-27 000

-32 700

-33 400

Fleråriga investeringar

-20 644

-7 800

-8 900

0

0

Re/löpande investeringar
Fleråriga investeringar

NÄMNDS INVESTERINGSBUDGET

-418 092

-189 400

-224 300

-295 800

-161 750

Skattefinansierat - investeringsprojekt (fleråriga projekt)
FLERÅRIGA
INVESTERINGSPROJEKT (TKR)

Fastighet barn- och utbildning
Platåskolan - Fastighet
Mössebergsskolan ventilation
Odensbergs förskola
Odensbergsskolan Tillagningskök

PROJEKTBUDGET
2021-2026

NY PROJEKTPLAN
INKL 15%
prisjustering

-385 200

-460 500

-64 600

-338 000

-388 700

-50 000

Fastighet vård och omsorg

BUDGET 2022

-40 700

PLAN
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

PLAN
2026

-69 550

-200 000

-71 250

-67 450

-200 000

-71 250

-4 700

-4 700

-2 900

-1 800

-26 000

-30 200

-1 200

-28 100

-900

-6 000

-7 500

-500

-5 800

-1 200

-15 000

-10 000

-5 000

-10 500

-14 400

Odensbergsskola F-6
Kyrkerörskolan - anpassning F-6

ACK TOM
2021

-14 400

-14 400

-52 600

-57 700

-9 200

-46 500

Frökindsgården (varav reinv 1 700 tkr)

-24 800

-25 700

-7 300

-18 400

-2 000

Nytt korttidsboende

-27 800

-32 000

-1 900

-28 100

-3 300

-5 900

-31 200

-2 900

-26 700

0

0

0

0

0

0

-7 000

0

0

0

0

-2 000

,
Fastighet övrigt

-9 000

-40 400

Ishallen

-29 600

Stadshuset projektering

-5 000

-5 000

-500

Stenstorps vårdcentral

-4 000

-5 800

-2 800

-3 000

-4 500

-12 358

-8 600

exk l reinvestering 4000 tkr, 2021
ParkGata

-64 200

-67 650

Platåskolan - Gata

-23 000

-26 450

Stadskärnan

-25 000

-25 000

-2 300

-4 500

-4 500

-2 358

-11 700

-11 700

-7 700

-6 200

0

Elljusspår belysning
Plantisparken upprustning
Övrigt

-2 900

Ny återvinningscentral Falevi (AÖS)
Inventarier Odensbergs förskola (Bu)
Inventarier korttidsboende (Soc)
SUMMA FLERÅRIGA
INVESTERINGSPROJEKT (TKR)
-SKATTEFINANSIERAT

-33 550
-26 450

-3 200

-8 600

-7 100

-7 000

-3 200

-3 000

0

-3 200

-2 000

-2 000

0

0

-2 000

-900

-1 000

0

0

-1 000

-513 900

-632 450
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-89 458

-104 900

-139 300

-207 000

-71 250

-14 400

ekonomiska underlag

Fastighet barn- och utbildning

Stadshuset projektering

Platåskolan – fastighet

Ombyggnad av ventilation, övriga installationer och
underhållsarbeten samt eventuella lokalanpassningar. Projektdirektiv och förstudie har tagits fram.
När beslut har tagits om budget kan projektering och
byggnation påbörjas.

Nybyggnad 7–9 skola. Upphandling av entreprenör
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har
utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och
Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detaljplanen får omarbetas. Byggnationen beräknas påbörjas under 2023 och beräknas färdigställas under
2025.

Mössebergsskolans ventilation
Ombyggnad ventilation, hus 1, kommer att ha påbörjats, färdigställs i början av 2022.

Odensbergsskolan, skola, förskola och kök
Projektdirektiv och förstudie har utförts. Beslut har
tagits om ombyggnation av förskola och kök medan
lokaler för F-6-skolan hyrs in under en period för att
täcka det behovet.
Förhyrning av modulskola är upphandlad. Skolan
beräknas vara klar i början av 2022.
Projektering av om- och tillbyggnad av förskolebyggnad och kök har utförts. Byggnationen beräknas
att påbörjas våren 2022 och beräknas färdigställas
under 2023.

Kyrkerörsskolan anpassning F-6
Ombyggnad från 7-9 skola till F-6 skola. Projektdirektiv har tagits fram. Byggnationen beräknas påbörjas när Platåskolan är klar 2025 och beräknas färdigställas 2026.
Fastighet- vård- och omsorg

Stenstorps vårdcentral
Ombyggnation av vårdcentralen som förhyrs av
Västfastigheter. Byggnationen har påbörjats och beräknas färdigställas våren 2022.

Ekehagens forntidsby
Reparation av Järnåldersgården har påbörjats och
färdigställs under 2022.
Park/gata

Platåskolan - Gata
Ombyggnation av gator och trafikmiljön runt den
tänkta 7–9 skolan. Upphandling av entreprenör
(partneringentreprenad) har utförts. Projektering har
utförts. Detaljplan och bygglov är överklagat och
Miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detaljplanen får omarbetas. Byggnationen beräknas påbörjas under 2023 och beräknas färdigställas under
2025. Projektet är uppskattat till 26,4 mnkr
(prisjusterat till 2022 års nivå).

Stadskärnan
I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling
genomförts under första delen av 2021 och avtal har
tecknats med en arkitekt. I projektet finns en budget
avsatt om 25 mnkr och en etappindelning ska fastslås under början av 2022

Frökindsgården

Elljusspår Vartofta

Ombyggnad avdelningar och kök. Byggnationen har
påbörjats och beräknas färdigställas hösten 2022.

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 och medel för
detta bör ombudgeteras från 2021 års investeringsbudget.

Nytt korttidsboende
Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården
och Prästgårdsgatan, projektdirektiv, förstudie och
projektering har utförts. Detaljplanen beräknas vara
klar under 2021. Byggnationen beräknas påbörjas
våren 2022 och beräknas färdigställas våren 2023.

Plantisparken upprustning
Fastighet övrigt

Ishallen
Projektdirektiv och förstudie har utförts. Projektering beräknas utföras under 2022, byggnation beräknas utföras under 2023.

Plantisprojektet har kvar att under 2022 genomföra
en sista sträckning på gångbanor med tillhörande belysning samt en del offentlig möblering. Medel för
detta bör ombudgeteras från 2021 års investeringsbudget
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Skattefinansierat re- och löpande investeringar
RE/LÖPANDE INVESTERING (TKR)

Maskiner och inventarier

BUDGET inkl
ombudgetering BUDGET 2022
2021

PLAN
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

-11 312

-4 800

-6 500

-7 000

-7 200

Park/Gata

-9 812

-3 100

-4 600

-4 800

-5 000

Fastighet

-1 000

-1 100

-1 100

-1 100

-1 200

Städ

-100

-200

-200

-200

-200

Kost

-100

-100

-400

-600

-300

Övrigt

-300

-300

-200

-300

-500

-20 500

-18 500

-17 700

-19 700

-20 000

-4 900

-2 300

-2 500

-3 200

-3 300

-500

-1 500

-500

-500

-500

Trafiksäkerhetsåtgärder

-4 700

-4 600

-4 300

-4 300

-4 400

Asfaltsunderhåll

-7 200

-7 200

-7 200

-7 200

-7 300

-500

-500

-500

-500

-500

Reinvestering parker

-1 500

-1 200

-1 500

-2 000

-2 000

Reinvestering gatukropp

-1 200

-1 200

-1 200

-2 000

-2 000

-29 100

-24 900

-24 900

-29 400

-29 900

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

-600

-600

-600

-600

-600

-22 800

-19 100

-19 100

-21 700

-22 100

-3 700

-3 200

-3 200

-5 100

-5 200

ParkGata
Offentlig belysning
Reinvestering broar

Reinvesteringar Marjarp

Fastighet
Passage, larm
Skolgårdar/Belysning skolgårdar
Reinvsteringar
Lokalförändringar utanför ram

SUMMA RE/LÖPANDE
INVESTERING

-60 912

-48 200

-49 100

-56 100

-57 100

Re-/löpande investeringar

Park/gata

Re-/löpande investeringar grundar sig i Falköpings
kommuns tidigare beslut om fastställda nivåer för
reinvestering i inventarier, fastigheter, gata, VA,
men även nyproduktion av trafiksäkerhetsåtgärder
som säkra övergångar och nya gång-/cykelbanor.

Park/gata har medel för reinvesteringar för avdelningens olika verksamheter. Dock sänktes anslagen
med 2,0 mnkr inför 2021, vilket kommer märkas
inom belysning och parker och till viss del även
reinvesteringar av gatukroppen.

Det viktiga i re-/löpande investering är att dessa
visar på en investeringsnivå per år för kommunen.
Nivån ska ses som en investeringsnivå över tid, vilket innebär att ett underskott och ett överskott kan
komma att behöva ombudgeteras till kommande år.
Dock bör inga investeringsmedel ombudgeteras mer
än en gång och en analys om varför differensen uppkommit ska finnas med inför beslut om en eventuell
ombudgetering. Det är även viktigt att kommunens
övergripande ekonomiska mål vägs in i analysen.

De senaste årens stora investeringar inom belysning
kommer under 2022 att komma i mål inom bland
annat utflyttning av belysningscentraler från transformatorstationer och även utbyte mot LED som nu
genomförts i den stora delen av kommunens ca 7800
belysningspunkter. De närmaste åren är fokus här på
att byta ut belysningsstolpar som är eftersatta.

För åren 2021-2023 har den totala reinvesteringsramen sänkts med 5,8 mnkr för tekniska nämnden.
Samtidigt har ingen hänsyn tagits till generella kostnadsökningar vilket innebär en indirekt neddragning
av reinvesteringar och ökar underhållsskulden för
kommunen.
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Även reinvesteringstakten för t.ex. asfalt behöver
ökas framöver när ytorna ökar vid utbyggnad av nya
gator i kommunen.
För trafiksäkerhetsåtgärder medfinansieras dessa
oftast av Trafikverket genom statsbidrag och under
2022 kommer satsningar göras för oskyddade trafikanter på stråket längs med Danska vägen.

ekonomiska underlag

Fastighet
Reinvesteringar:
Reinvesteringar kommer att utföras på ett flertal fastigheter enligt den löpande femårsplaneringen.
Exempel på reinvesteringar är renoveringar av fastigheter, takarbeten, fasadarbeten, markarbeten, dräneringar, fönsterbyten, golvarbeten, ommålningar,
renoveringar av rör-, ventilation- och elinstallationer. Skärpta myndighetskrav såsom sprinkler vid
boenden, åtgärder i skyddsrum, hisskrav, m.m. fordrar extra anslag. Budgeten för reinvesteringar räcker
inte till för att minska det eftersatta underhållet och
klara myndighetskraven.
Passage, larm:
Utbyte och komplettering av lås, passage och larm
utförs enligt löpande plan.
Skolgårdar, belysning skolgårdar:
Renovering och förbättring av skolgårdsmiljöer samt
komplettering av belysning vid skolgårdar. Åtgärder
beslutas i samråd med lokgruppen som fastighetsavdelningen har med barn- och utbildningsförvaltningen.
Lokalförändringar utanför ram:
Lokalförändringar utanför ram utförs i samråd med
övriga förvaltningar. Åtgärder beslutas efter samråd

i lokalgrupperna som fastighetsavdelningen har med
förvaltningarna.
Maskiner och inventarier
Inköp av effektiva maskiner och redskap görs fortlöpande.
Park/Gata lägger investeringsbudget efter en maskininvesteringsplan. Den totala maskinparken för
Park/gata har ett värde av ca 42 mnkr och för att
kunna bibehålla värdet och få en drifteffektiv verksamhet behöver man avsätta ca 5,9 mnkr per år till
maskininvesteringar. Genom att aktivt följa utvecklingen av maskinparken har Park/Gata kunnat förlänga omsättningen på varje maskin och därmed har
kostnaden kunnat hållas nere. Däremot är det viktigt
att ombudgeteringar kan göras för 2022 då pandemin
medfört förlängda leveranstider och redan upphandlade maskiner inte kunde levereras under 2021.
Städavdelningen ser en framtida utveckling av införande av robotar och digital teknik i lokalvården.
Kostnaden för detta är inte känd, 0,2 mnkr har dock
lagts in i investeringsbudgeten.
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Taxefinansierat – investeringsprojekt (fleråriga projekt)
FLERÅRIGA
INVESTERINGSPROJEKT (TKR)

PROJEKTBUDGET
2021-2026

Vatten och avlopp
Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp
varav reinvestering

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall

NY PROJEKTPLAN
NIKL 15%
prisjustering

BUDGET 2022

-53 500

-53 500

-36 800

-7 800

-32 500

-32 500

-29 700

-2 800

-20 800

-20 800

-18 000

-2 800

-3 100

-5 000

-17 000

-17 000

varav reinvestering

-5 000

-5 000

Danskavägen - etapp 2

-4 000

-4 000

varav reinvestering

0

Reservvatten, utredning

0

SUMMA FLERÅRIGA
INVESTERINGSPROJEKT (TKR)
-TAXEFINASIERAT

ACK TOM
2021

-53 500

PLAN
2023

PLAN
2024

-8 900

PLAN
2025

0

PLAN
2026

0

0

-8 900
-5 000

-4 000

0

-53 500

-36 800

-7 800

-8 900

-

-

-

Ombyggnad avlopp Kättilstorp

Danska vägen - etapp 2

Under 2022 kommer arbetet med pumpstationen
Kättilstorp och pumpstationen Vartofta färdigställas.
Spillvattnet från Kättilstorp kommer att pumpas till
Hulesjön för rening.

Etapp två knyter ihop ledningsnätet från Anneborgsgatan till korsningen Danska vägen - Bergsliden.
Syftet är att säkra dricksvattenförsörjningen till Falköpings tätort samt tätorterna söder om Falköping.

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall
Ledningen läggs i samarbete med Vallebygdens El.
Vallebygdens El kommer att fortsätta arbetet under
hösten 2022. Efter det återstår arbete med investeringar och reinvesteringar i Broddetorp. Arbetet beräknas vara klart 2024/2025.

Reservvatten, utredning
Under 2022 och 2023 kommer VA-avdelningen att
genomföra arbete med nöd- och reservvatten. Första
steget i arbetet är att undersöka befintliga vattentäkter. Underlag till politiska beslut rörande reservvattnet ska tas fram. Politiska beslut kommer att styra
framtida arbete med reserv- och nödvatten.

Taxefinansierat re- och löpande investeringar
RE/LÖPANDE INVESTERING (TKR)

Vatten och avlopp
Ledningsnät

BUDGET inkl
ombudgetering
2021

BUDGET
2022

PLAN
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

-26 136

-28 500

-27 000

-32 700

-33 400

-23 536

-23 300

-21 700

-27 300

-27 900

-2 600

-5 200

-5 300

-5 400

-5 500

VA övriga anläggningar

SUMMA RE/LÖPANDE
INVESTERING

-26 136

Taxefinansierat re-/löpande investeringar
Det finns ett politiskt mål om 100 års renoveringstakt på ledningsnätet. Under 2022 kommer den
största reinvesteringen genomföras i Vartofta. För att
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-28 500

-27 000

-32 700

-33 400

minska bräddningar i Vartoftas pumpstation samt
skapa förutsättningar för pumpning av spillvatten
från Kättilstorp till Hulesjön, måste dagvattenhante-

ekonomiska underlag

ringen i Vartofta ses över. Under 2021 har en förstudie gjorts som visar hur dagvattenhanteringen i
Vartofta behöver rustas upp för att kunna minska
bräddningar, men även för att klara framtida klimatförändringar i samhället. Projektet är uppdelat i tre
etapper, varav etapp 1 och 2 planeras under 2022
och etapp 3 under 2023.

Förutom reinvesteringar och investeringar i Vartofta,
genomför VA-avdelningen reinvesteringsprojekt i
andra delar av nätet och VA-anläggningar. Reliningar av avloppsledningar genomförs årligen
enligt prioriteringar.
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övrigt

Nämndens verksamhetsuppföljning
Återkoppling till tekniska nämnden
Inför varje nytt år antas en verksamhetsplan för de
kommande tre åren som i stor utsträckning bestämmer inriktning för alla förvaltningens verksamheter.
Förvaltningens årshjul med tillhörande processschema är strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Tekniska nämnden får varje månad information och
uppföljning av ekonomin per avdelning.
Delårsrapport per 30 april och delårsbokslut per 31
augusti avges med uppföljning av nämndens
måluppfyllelse och ekonomiska resultat för drift och
investeringar. Rapporterna innehåller också en prognos för helåret. Efter årets slut görs ett årsbokslut
med bedömning av årets måluppföljning 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.
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 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 be-slut/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.
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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 beslutsunderlag 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.

övrigt

Politiska uppdrag under år 2022
Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen.
1.

2.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i
Falköping, Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå ett mer effektivt och
ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen och kultur- och
fritidsnämnden under år 2022.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa re/löpande investeringsbudgeten.
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022. Till budgetprocessen för 2023-2025
ska underlag för periodens re/löpande investeringar presenteras samt till budgetprocess för 2024-2026
ska nytt förslag på re/löpande investeringar tas fram.

Tekniska nämndens uppdrag till förvaltningen
1.
2.

Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomlysa behov för re/löpande
investeringsbudgeten för återrapport till tekniska nämnden och kommunstyrelsen (budgetberedningen).
Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta hänsyn till kommunens klimatstrategi vid ny- och ombyggnation gällande:
 installation av laddplatser till tjänstefordon
 installation av solpaneler

arbete med utredning
Långsiktiga reinvesteringsplaner finns för tekniska
nämndens områden. Nämnden kommer under 2022
att arbeta med att genomlysa och värdera kommande
behov. Underlag ska tas fram för presentation till
nämnden och därefter vidare till kommunstyrelsen.
Redovisning av respektive avdelning föreslås göras
genom dokumentation samt muntliga föredrag i
kommunstyrelsens budgetprocess.
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