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Sammanträde med kommunstyrelsen 
 
Datum: Onsdag den 16 februari 2022 
Tid: Klockan 13:00 
Plats: Falköpingssalen, Stadshuset 

Ledamöter 
Adam Johansson (M), Ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Jonas Larsson (SD) 
Johanna Svensson (S) 
Pema Malmgren (M) 
Annika Carp (L) 
Marita Ljus (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Erik Kyrkander (V) 
Vanja Wallemyr (C) 
 
Ersättare 
Susanne Berglund (S) 
Rune Lennartsson (C) 
Caroline Lundberg (M) 
Göran Gynnemo (KD) 
Arild Svensgam (SD) 
Roger Lundberg (S) 
Heléne Svensson (S) 
Sture Olsson (M) 
Eva Dahlgren (C) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Corry Thuresson (S) 
Camilla Funke (MP) 
Debora Josefsson (KD) 
 
Tjänstepersoner 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
 
Övrig information 
Observera att detta är ett fysiskt möte. 
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Föredragningslista 

Formalia 
 Mötets öppnande 
 Upprop 
 Val av protokolljusterare 
 Närvarorätt  
 Anmälan om jäv 
 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 
Informationsärenden 

1.  Information och statusrapport om pågående byggnadsprojekt år 2021 
Dnr 2021/00030   
Tid: 13:10-13:40 (30 min) 
Föredragande: 
Marcus Boström, fastighetschef 
Richard Lööv, projektledare 
Krister Lundberg, projektledare 
Stefan Danielsson, projektledare 
Cecilia Nordh, projektledare 

2.  Redovisning av uppdrag om utökad samverkan kring utbildningar, personal och 
utbildningslokaler mellan barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 
arbetslivsnämnden 
Dnr 2022/00077   
Tid: 15:10-15:30 (15+5 min) 
Föredragande: 
Karina Bronell, skolchef 
Ann-Charlotte Lilja, förvaltningschef kompetens- och arbetslivsförvaltningen 

Beslutsärenden 

3.  Uppdrag om framtagande av riktlinjer för förvärv och försäljning av kommunens mark 
och riktlinjer för exploateringsredovisning 
Dnr 2022/00032   
Tid: 13:40-13:55 (10+5 min) 
Föredragande: 
Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

4.  Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att utreda möjligheten att bilda en 
säkerhetsenhet med ordningsvakter i Falköpings kommun 
Dnr 2021/00142   
 

5.  Ändring av kommunstyrelsens reglemente 
Dnr 2021/00503   
Tid: 13:55-14:10 (15 min) 
Föredragande: 
Sara Cronholm, kommunjurist 

6.  Ändring av tekniska nämndens reglemente 
Dnr 2021/00551   
 

7.  Ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente 
Dnr 2021/00550   
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Ärenden 
8.  Startbesked för projektet "Nybyggnad av korttidsboende" och tilläggsanslag till 

tekniska nämndens investeringsbudget 
Dnr 2021/00552   
Tid: 14:10-14:25 (10+5 min) 
Föredragande: 
Magnus Fleischer, ekonomichef 

Paus 14:25-14:40 (15 min) 

9.  Budgetramförändring av drifts- och investeringsbudget för år 2022 
Dnr 2022/00015   
Tid: 14:40–14:55 (10+5 min) 
Föredragande: 
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef  

10.  Besvarande av remiss från Trafikverket om förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
Dnr 2021/00529   
Tid: 14:55-15:10 (10+5 min) 
Föredragande: 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 

11.  Besvarande av remiss från Havs- och vattenmyndigheten gällande vägledningar för 
förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt 
Dnr 2021/00547   
Tid: 15:30-15:40 (10 min) 
Föredragande: 
Dag Fredriksson, kommunekolog 

12.  Medborgarlöfte i Falköping år 2022 
Dnr 2021/00548   
Handlingar skickas senare 

13.  Försäljning av fastigheten Okularet 12 i Falköping 
Dnr 2022/00038  
Handlingar skickas senare  
Tid: 15:40-15:55 (15 min) 
Föredragande: 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Magnus Fleischer, ekonomichef 

14.  Avslutande av kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska 
organisationen inför mandatperioden 2023-2026 
Dnr 2022/00078   
 

15.  Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2022 
Dnr 2022/00001  
Handlingar skickas senare  
 

16.  Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2022 
Dnr 2022/00002   
 

17.  Rapportering från arbetet i kommunalförbunden år 2022 
Dnr 2022/00011   
 

 
 

Adam Johansson (M) 
Ordförande 



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

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

   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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Avslutande av överenskommelse om genomförande av 
politiska möten under januari och februari 2022 

Inledning 
Partiernas gruppledare har träffats med anledning av regeringens besked om 
att restriktionerna avvecklas från och med den 9 februari 2022. Gruppledarna 
har därför enats om att avsluta den tidigare överenskommelsen om 
genomförande av politiska möten under januari och februari 2022. 

Deltagande på politiska möten 
1.  Från och med den 9 februari 2022 finns det inga begränsningar kring 

fysisk närvaro vid sammanträden. Både ledamöter och ersättare kan 
delta fysiskt. Detta gäller vid samtliga politiska möten. 

2.  Ordförande i samråd med förvaltningschef avgör om föredragande 
tjänstepersoner ska delta fysiskt eller digitalt vid sammanträdena. 

3.  Övriga informella politiska möten avgörs av den som sammankallar 
till dessa huruvida de mötena ska genomföras fysiskt eller digitalt. 
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 Kommunstyrelsen 

Information och statusrapporter om pågående 
byggnadsprojekt år 2021, kvartal 3 

Information 
Projektledarna Stefan Danielsson, Richard Lööv och Krister Lundberg på 
samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om följande pågående 
byggnadsprojekt. 

 Platåskolan  

 Mössebergskolan  

 Stadshuset  

 Frökindsgården  

 Stenstorps vårdcentral  

 Korttidsboende (ersättning Näregården och Prästgårdsgatan)  

 Odensbergs skola  

 Odensbergs förskola och kök 

Underlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-25 
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 Kommunstyrelsen 

Redovisning av uppdrag om utökad samverkan kring 
utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan 
barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 
arbetslivsnämnden 

Information 
I flerårsplan 2021-2023 fick barn- och utbildningsnämnden och kompetens- 
och arbetslivsnämnden ett särskilt uppdrag om utökad samverkan under år 
2021 gällande utbildningar, personal och utbildningslokaler.  
Processen inleddes med en kartläggning över områden där samverkan redan 
sker, samt möjliga områden att inleda samverkan kring. Ett flertal möten 
med ledningsfunktioner på Ållebergsgymnasiet, vuxenutbildningen samt 
förvaltningsledningarna har genomförts.  
Samverkan sker sedan tidigare kring lokaler och utbildningar, där Lärcenter 
dels har lokaliserat utbildning i lokaler på Ållebergsgymnasiet samt köper 
yrkesutbildning genom avtal. Detta samarbete fortsätter och ambitionen är 
att fortsätta utöka och fördjupa samverkan kring yrkesutbildning.  
Ett område som utkristalliserats som särskilt viktigt i arbetet, gäller 
ungdomar som riskerar att avsluta gymnasiet i förtid, samt ungdomar 16-20 
år som redan befinner sig inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och 
därmed inte är inskriva i studier eller arbetar. Detta område är nära kopplat 
till arbetet med arbetsmarknadsstrategin och arbetet med social hållbarhet 
och ett hållbart inträde på arbetsmarknaden för unga.  
Inom KAA kommer förvaltningarna ytterligare fördjupa sin samverkan och 
utveckla insatserna för målgruppen. Detta område kommer att vara 
prioriterat för samverkan 2022 och 2023.      

Underlag 
Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen och kompetens- 
och arbetslivsförvaltningen, 2022-02-08 
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Karina Bronell Ann-Charlotte Lilja 
Förvaltningschef Förvaltningschef 
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§ 2 Dnr 2022/00032 

Uppdrag om framtagande av riktlinjer för förvärv och 
försäljning av kommunens mark och riktlinjer för 
exploateringsredovisning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under år 2022 

påbörja arbete med framtagande av riktlinjer för förvärv och försäljning 
av kommunens mark och riktlinjer för exploateringsredovisning. 

2  Beslut om riktlinjerna tas under våren 2023. 

Bakgrund 
I syftet att utveckla och effektivisera arbetssätt och skapa en tydlighet 
gällande ansvar och roller, gav kommunstyrelsen den 10 juni 2020, § 115 i 
uppdrag till kommundirektören att genomföra en översyn av mark- och 
exploateringsprocessen.  
Under våren 2020 genomfördes intervjuer med ett urval av funktioner 
involverade i kommunens exploateringsverksamhet. 
I det fortsatta arbete involverades konsultföretag PwC, som i sin tur 
genomförde en workshop i syftet att tillsammans med kommunens 
representanter från berörda enheter och förvaltningar ta fram en processkarta 
avseende den framtida exploateringsprocessen samt ge förslag till 
förbättringar. I den slutliga rapporten identifierade PwC förutsättningar, 
styrkor och svagheter inom nuvarande organisationsstruktur. Rapportens 
tyngdpunkt log på förslag till en effektivare exploateringsprocess med 
förtydligande av beslutspunkter, kritiska aktiviteter, roller och ansvar samt 
dialog. 
På sitt sammanträde den 17 mars 2021, § 45 beslutade kommunstyrelsen om 
att uppdraget att genomföra en översyn av mark- och exploateringsprocessen 
var slutfört. Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att, i 
enlighet med rekommendationerna i PWC:s rapport, fortsätta arbetet med 
effektivisering av mark- och exploateringsprocessen. Detta skulle ske genom 
utveckling av delprocesser och framtagning av styrdokument med 
utgångspunkt i rapportens förslag på processens grundstruktur.    
Under året 2021 arbetade förvaltningen med identifiering av 
exploateringsprocessen och dess kritiska punkter, framtagning och 
uppdatering av rutiner, förtydligande av olika roller och ansvar med mera. 
Fokus i detta arbete låg på områden struktur, process och kultur. 
Under arbetet med exploateringsprocessen blev det tydligt att vid 
budgetplanering saknas en långsiktig investeringsplan med gemensamma 
prioriteringar. För att styra investeringar dit de gör mest nytta och bidra till 
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att uppfylla Falköpings kommuns övergripande mål, krävs en analysmodell 
som säkerställer att likartade bedömningar görs för olika satsningar och 
projekt. Analysen borde vara en viktig del i varje beslutssteg och utgå från 
fyra fokusområden:  

- Vision/mål/strategier 
- Nytta/effekt 
- Genomförbarhet 
- Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens bedömning 
För att åstadkomma en smidig och effektiv mark- och exploateringsprocess 
som håller hög kvalitet och följer god redovisningssed, krävs följande 
åtgärder: 

 Samordna planeringsprocess och investeringsmodell 

 Tillämpa analysmetoden vid prioritering av olika satsningar och 
projekt 

 Ta fram följande styrdokument: 

o Riktlinjer för förvärv och försäljning av kommunens mark  
o Riktlinjer för exploateringsredovisning 

Finansiering 
Inom kommunstyrelsens budgetram för år 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-12 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen 

 

Erna Pezic   Stadsbyggnadschef   0515-88 50 00   erna.pezic@falkoping.se  

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

Uppdrag om framtagande av riktlinjer för förvärv och 
försäljning av kommunens mark och riktlinjer för 
exploateringsredovisning 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att under år 2022 

påbörja arbete med framtagande av riktlinjer för förvärv och försäljning 
av kommunens mark och riktlinjer för exploateringsredovisning. 

2 Beslut om riktlinjerna tas under våren 2023. 

Bakgrund 
I syftet att utveckla och effektivisera arbetssätt och skapa en tydlighet 
gällande ansvar och roller, gav kommunstyrelsen den 10 juni 2020, § 115 i 
uppdrag till kommundirektören att genomföra en översyn av mark- och 
exploateringsprocessen.  
 
Under våren 2020 genomfördes intervjuer med ett urval av funktioner 
involverade i kommunens exploateringsverksamhet. 
I det fortsatta arbete involverades konsultföretag PwC, som i sin tur 
genomförde en workshop i syftet att tillsammans med kommunens 
representanter från berörda enheter och förvaltningar ta fram en processkarta 
avseende den framtida exploateringsprocessen samt ge förslag till 
förbättringar. I den slutliga rapporten identifierade PwC förutsättningar, 
styrkor och svagheter inom nuvarande organisationsstruktur. Rapportens 
tyngdpunkt log på förslag till en effektivare exploateringsprocess med 
förtydligande av beslutspunkter, kritiska aktiviteter, roller och ansvar samt 
dialog. 
 
På sitt sammanträde den 17 mars 2021, § 45 beslutade kommunstyrelsen om 
att uppdraget att genomföra en översyn av mark- och exploateringsprocessen 
var slutfört. Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att, i 
enlighet med rekommendationerna i PWC:s rapport, fortsätta arbetet med 
effektivisering av mark- och exploateringsprocessen. Detta skulle ske genom 
utveckling av delprocesser och framtagning av styrdokument med 
utgångspunkt i rapportens förslag på processens grundstruktur.    
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Under året 2021 arbetade förvaltningen med identifiering av 
exploateringsprocessen och dess kritiska punkter, framtagning och 
uppdatering av rutiner, förtydligande av olika roller och ansvar med mera. 
Fokus i detta arbete låg på områden struktur, process och kultur. 
 
Under arbetet med exploateringsprocessen blev det tydligt att vid 
budgetplanering saknas en långsiktig investeringsplan med gemensamma 
prioriteringar. För att styra investeringar dit de gör mest nytta och bidra till 
att uppfylla Falköpings kommuns övergripande mål, krävs en analysmodell 
som säkerställer att likartade bedömningar görs för olika satsningar och 
projekt. Analysen borde vara en viktig del i varje beslutssteg och utgå från 
fyra fokusområden:  

- Vision/mål/strategier 
- Nytta/effekt 
- Genomförbarhet 
- Ekonomiska konsekvenser 

Förvaltningens bedömning 
För att åstadkomma en smidig och effektiv mark- och exploateringsprocess 
som håller hög kvalitet och följer god redovisningssed, krävs följande 
åtgärder: 

 Samordna planeringsprocess och investeringsmodell 
 Tillämpa analysmetoden vid prioritering av olika satsningar och 

projekt 
 Ta fram följande styrdokument: 

o Riktlinjer för förvärv och försäljning av kommunens mark  
o Riktlinjer för exploateringsredovisning 

Finansiering 
Inom kommunstyrelsens budgetram för år 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-12 

Beslutet ska skickas till 
Pia Alhäll, kommundirektör 
 
 
 
Erna Pezic 
Stadsbyggnadschef 
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§ 3 Dnr 2021/00142 

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att 
utreda möjligheten att bilda en säkerhetsenhet med 
ordningsvakter i Falköpings kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.       

Reservation 
Jonas Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande om att bifalla 
motionen. 

Sammanfattning 
Milada Wurm (SD) har väckt en motion med förslaget att kommunstyrelsen 
ska ges i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter att bilda/bygga en 
säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i Falköpings kommun. Statistik 
från polisen visar att anmälda brottsbalksbrott legat på ganska stabil nivå de 
senaste tre åren, på mellan 2 400 och 2 500 brott per år. Kommunens 
genomförda medborgardialog 2021 visar att 75 procent av de svarande är 
oroliga för att utsättas för brott. Drygt 75 procent uppger också att de 
upplever en försämring sedan tidigare år. Kommunledningsförvaltningen 
anser att den upplevda otryggheten som medborgardialogen ger uttryck för 
kräver andra åtgärder än ordningsvakter. Här ser 
kommunledningsförvaltningen att prioriteringar istället behöver göras på det 
strukturerade trygghetsskapande arbetet. Bedömningen är att det inte är 
motiverat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheter att 
bilda/bygga en säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i Falköpings 
kommun. 
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 
kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-04 
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 18/2021 
Kommunfullmäktige §28/2021 
Motionen       

Yrkanden 
Jonas Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag respektive Jonas 
Larssons (SD) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

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

Besvarande av motion från Milada Wurm (SD) om att 
utreda möjligheten att bilda en säkerhetsenhet med 
ordningsvakter i Falköpings kommun 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.        

Sammanfattning 
Milada Wurm (SD) har väckt en motion med förslaget att kommunstyrelsen 
ska ges i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter att bilda/bygga en 
säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i Falköpings kommun. Statistik 
från polisen visar att anmälda brottsbalksbrott legat på ganska stabil nivå de 
senaste tre åren, på mellan 2 400 och 2 500 brott per år. Kommunens 
genomförda medborgardialog 2021 visar att 75 procent av de svarande är 
oroliga för att utsättas för brott. Drygt 75 procent uppger också att de 
upplever en försämring sedan tidigare år. Kommunledningsförvaltningen 
anser att den upplevda otryggheten som medborgardialogen ger uttryck för 
kräver andra åtgärder än ordningsvakter. Här ser 
kommunledningsförvaltningen att prioriteringar istället behöver göras på det 
strukturerade trygghetsskapande arbetet. Bedömningen är att det inte är 
motiverat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheter att 
bilda/bygga en säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i Falköpings 
kommun.  

Bakgrund 
Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att utreda möjligheter att 
bilda/bygga en säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i Falköpings 
kommun. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att 
skyndsamt utreda möjligheter att bilda/bygga en säkerhetsenhet med 
anställda ordningsvakter i Falköpings kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars, § 28, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsens ordförande beslutade den 
4 maj 2021, genom ett delegationsbeslut, att remittera motionen till nämnden 
för samhällsskydd mellersta Skaraborg för yttrande senast den 1 juli 2021.  
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Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg behandlade ärendet den 20 
maj 2021, § 18, och beslutade att föreslå bifall till förslaget om att utreda 
möjligheten till att bilda en säkerhetsenhet med ordningsvakter i Falköpings 
kommun. 
I motionen framförs att säkerheten och tryggheten i Falköpings kommun har 
försämrats på ett oroande sätt och att denna utveckling fortsätter i en stor och 
oroande spiral. I motionen framförs också att fler och fler känner sig otrygga 
och rädda.  

Brottsstatistik 
Statistik från polisen visar att anmälda brottsbalksbrott legat på ganska stabil 
nivå de senaste tre åren, på mellan 2 400 och 2 500 brott per år. När det 
gäller våld i offentlig miljö ligger även dessa brott på en förhållandevis stabil 
nivå. Bostadsinbrotten har minskat under såväl 2019 som 2020. Dock har 
antalet anmälda våldtäkter och anmälningar gällande sexuellt ofredande ökat 
under 2020.  
Det är Polismyndigheten som ansvarar för att upprätthålla lag och ordning på 
allmän plats, något som är en av statens allra viktigaste uppgifter. Polisen 
ska även arbeta brottsförebyggande, utreda brott och se till att brott blir 
föremål för åtalsprövning. Polismyndigheten ansvarar även för utbildning av 
ordningsvakter som därefter har ett flertal polisiära befogenheter och 
skyldigheter. Ordningsvakter utövar myndighet vid nyttjande av sina 
befogenheter och måste alltid ha lagstöd för varje ingripande. 
Ordningsvakter har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen, som 
förordnar och sköter tillsynen av ordningsvakter. 
Ordningsvaktens primära uppgift är att medverka till att upprätthålla den 
allmänna ordningen. För andra uppgifter och problem än ordningsstörningar 
får inte ordningsvakter anlitas. Ordningsvakter förordnas vanligtvis för 
tjänstgöring vid allmänna eller offentliga tillställningar som t.ex. konserter 
eller till platser eller lokaler för t.ex. idrott, spel och förströelse eller till 
lokaler där alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt 
alkohollagen. Ordningsvakter kan även förordnas att tjänstgöra inom särskilt 
avgränsade geografiska områden enligt 3§ lagen (1980:578) om 
ordningsvakter. 
 
Medborgardialog 
Kommunens genomförda medborgardialog 2021 visar att 75 procent av de 
svarande är oroliga för att utsättas för brott. Drygt 80 procent uppger att det 
finns specifika platser de upplever som otrygga bl.a. Wetterlinsgatan och 
Ranten. Drygt 75 procent uppger också att de upplever en försämring sedan 
tidigare år.  
Väktare nämns som ett exempel på åtgärd som skulle kunna bidra till att öka 
tryggheten. Medborgardialogen visar samtidigt att medborgarna primärt ser 
andra åtgärder än ordningsvakter för att öka tryggheten. De svarande tycker 
primärt att kommunen ska förbättra belysningen, skapa attraktiva platser som 
inte inbjuder till brott och att arbeta med integrationsfrågor.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunen har inte några polisiära befogenheter eller uppdrag att 
upprätthålla lag och ordning på samma sätt som polismyndigheten. 
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Kommunens uppdrag är bland annat att arbeta brottsförebyggande, i nära 
samarbete med polismyndigheten, näringslivet och andra aktörer. Från 
årsskiftet förväntas ny lagstiftning träda i kraft, vilket innebär att kommuner 
har en skyldighet att arbeta brottsförebyggande.  
I Falköpings kommun utgör kommunledningsgruppen styrgrupp för det 
brottsförebyggande arbetet och kommunen samverkar med flera aktörer. 
Bland annat genom arbetet med Effektiv Samordning för Trygghet (EST) 
och Platssamverkan Ranten. 
Medborgarlöftet är en del av den samverkansöverenskommelse mellan 
polisen och kommunen som antas av kommunstyrelsen. Medborgarlöftet 
handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och 
minska brottsligheten. Medborgarlöftet är framtaget genom 
medborgardialog, medarbetardialog inom polisen, statistik och lokala 
kartläggningar. 
Under 2021 har lokalpolisområde östra Skaraborg och Falköpings kommun 
särskilt fokuserat på:  

 Trygghetsskapande arbete i områden som framkommer från våra 
gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning 
för Trygghet).  

 Arbetet att gemensamt fånga upp unga med riskbeteenden gällande 
alkohol, narkotika, dopning och tobaksanvändande. 

 Kontinuerligt kommunicera kommunens och polisens 
trygghetsfrämjande arbete. 

Sammanfattningsvis anser kommunledningsförvaltningen att brottsstatistiken 
inte ger en bild av ökad brottslighet generellt. Även om sexualbrotten har 
ökat är det tveksamt om ordningsvakter skulle vara lösningen på den 
problematiken då de flesta brotten sker i hemmet. 
Den upplevda otryggheten som medborgardialogen ger uttryck för kräver 
andra åtgärder än ordningsvakter, även om väktare ibland kan vara befogat. 
Här ser kommunledningsförvaltningen att prioriteringar istället behöver 
göras på det strukturerade trygghetsskapande arbetet.  
Bedömningen är därför att det inte är motiverat att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheter att bilda/bygga en säkerhetsenhet med 
anställda ordningsvakter i Falköpings kommun.  
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningsförvaltningen att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Finansiering 
Förslaget till beslut genererar inga kostnader.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-04 
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg § 18/2021 
Kommunfullmäktige §28/2021 
Motionen       
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Beslutet ska skickas till 
Motionären 
 
 
Linda Karelid 
Kanslichef 



 

 
 
 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (2) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 18 Dnr 2021/00042  

Yttrande på remiss avseende Motion från Milada Wurm 
(SD) om att utreda möjligheten att bilda en säkerhets-
enhet med ordningsvakter i Falköpings kommun 
Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborgs beslut 
1 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborgs bifaller förslaget om  
   att utreda möjligheten till att bilda en säkerhetsenhet med ordningsvakter i  
   Falköpings kommun.  
      

Reservation 
Corry Thuresson (S), Othmar Fiala (S), Ove Karlsson (S), Camilla Skog (S) 
samt Helena Qvick (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bakgrund 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till kommunfullmäktige 
där man föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda 
möjligheter att bilda/bygga en säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i 
Falköpings kommun. 
 
Kommunstyrelsen önskar yttrande från Nämnden för Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg. Nämnden uppmärksammas på att nämnden ska yttra 
sig över förslaget i motionen om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda, dvs nämnden ska inte genomföra en sådan utredning. 
 
Nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs förslag till beslut 
1 Bifalla förslaget om att utreda möjligheten till att bilda en säkerhetsenhet  
   med ordningsvakter i Falköpings kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Motion Sverigedemokraterna i Falköpings kommun 22 mars 2021 
Kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2021, § 28 
Kommunstyrelsens delegationsbeslut 4 maj 2021 
Tjänsteutlåtande från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 5 maj 2021 
 
Yrkanden 
Corry Thuresson yrkar avslag på motionen. 
 
Othmar Fiala (S), Ove Karlsson (S), Camilla Skog (S), Helena Qvick (S) 
yrkar bifall till Corry Thuressons (S) yrkande. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på nämnden Samhällsskydd Mellersta Skara-
borgs förslag till beslut respektive Corry Thuressons (S) m. fl. yrkande om 
avslag på motionen och finner att nämnden Samhällsskydd Mellersta Skara-
borg beslutar att bifalla förslaget om att utreda möjligheten till att bilda en 
säkerhetsenhet med ordningsvakter i Falköpings kommun 
 
Omröstning begärs. 
 
Följande propositionsordning godkänns. ”Den som bifaller nämndens förslag 
till beslut röstar ja. Den som stöder Corry Turessons (S) yrkande röstar nej”. 
 
Vid omröstningen avges 5 ja-röster och 5-nej-röster. Se omröstningslistan 
nedan. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande vilket innebär  
att nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar att bifalla för-
slaget om att utreda möjligheten till att bilda en säkerhetsenhet med ord-
ningsvakter i Falköpings kommun. 
 

Omröstningslista § 18 

 Ledamöter Ja Nej Avstår 

KD Ordf Dan Hovskär X   

M 1:e vice ordf. Glenn Frost X   

S 2:e vice ordf. Helena Qvick  X  

L 3:e vice ordf. Monica Holm X   

S Corry Thuresson  X  

L Björn Perneborn   X 

C Mats Andersson X   

S Ove Karlsson  X  

C Per Pålsson X   

S Camilla Skog  X  

S Othmar Fiala  X  

C Ulf Persson   X 

Summa  5 5 2 

  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 28 Dnr 2021/00142  

Motion från Milada Wurm (SD) om att utreda 
möjligheten att bilda en säkerhetsenhet med 
ordningsvakter i Falköpings kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
1  Kommunfullmäktige remitterar motionen om att utreda möjligheten att 

bilda en säkerhetsenhet med ordningsvakter i Falköpings kommun till 
kommunstyrelsen för yttrande.  

Bakgrund 
Milada Wurm (SD) har väckt en motion om att utreda möjligheten att bilda 
en säkerhetsenhet med ordningsvakter i Falköpings kommun. Av motionen 
framgår följande.  
"Uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter att bilda/bygga en 
Säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i Falköpings kommun.  
Säkerheten och tryggheten i vår kommun har försämrats på ett oroande sätt 
och denna utveckling fortsätter i en stor och oroande spiral. Tidningsrubriker 
i FT är inte roliga ”Bilar utsatta för omfattande skadegörelse” ”´Slynglar´ 
slog sönder bänkar i Plantis – skolan anmäler”, ”Stal avsågade bildelar”, 
”Inbrott i butik – stal tobak” och mycket mer. 
Fler och fler känner sig otrygga, fler och fler är rädda. Överfall, inbrott, 
brinnande bilar, rån, misshandel, allt det här sker i vår tidigare så trygga 
kommun. Inte bara runt resecentrum, detta händer överallt i Falköping, i 
andra orter och på landet. Vi tycket att det är dags att föra in extra åtgärder 
innan situationen försämras ännu mer. Utvecklingen måste brytas omgående. 
Därför vill vi i Sverigedemokraterna göra en utredning i syfte att och så 
snabbt så möjligt införa en säkerhetsenhet med ordningsvakter som är 
anställda inom Falköpings kommun. Inspiration skulle man ta från 
kommuner där denna modell har fungerat på ett utmärkt sätt, till ex. 
Staffanstorps kommun. 
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

 Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter 
att bilda/bygga en Säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i 
Falköpings kommun."  

  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



   

 

Motion till Falköpings kommunfullmäktige 

 
Uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter att bilda/bygga en Säkerhetsenhet med 
anställda ordningsvakter i Falköpings kommun.  

Säkerheten och tryggheten i vår kommun har försämrats på ett oroande sätt och denna 

utveckling fortsätter i en stor och oroande spiral. Tidningsrubriker i FT är inte roliga ”Bilar utsatta 

för omfattande skadegörelse” ”´Slynglar´ slog sönder bänkar i Plantis - skolan anmäler”, ”Stal 

avsågade bildelar”, ”Inbrott i butik – stal tobak” och mycket mer. 

Fler och fler känner sig otrygga, fler och fler är rädda.  Överfall, inbrott, brinnande bilar, rån, 

misshandel, allt det här sker i vår tidigare så trygga kommun. Inte bara runt resecentrum, detta 

händer överallt i Falköping, i andra orter och på landet. Vi tycket att det är dags att föra in extra 
åtgärder innan situationen försämras ännu mer. Utvecklingen måste brytas omgående. 

Därför vill vi i Sverigedemokraterna göra en utredning i syfte att och så snabbt så möjligt införa en 

säkerhetsenhet med ordningsvakter som är anställda inom Falköpings kommun. Inspiration skulle 

man ta från kommuner där denna modell har fungerat på ett utmärkt sätt, till ex. Staffanstorps 

kommun. 

 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheter att 
bilda/bygga en Säkerhetsenhet med anställda ordningsvakter i Falköpings 
kommun.  

 

För Sverigedemokraterna i Falköpings kommun 

 

 

Milada Wurm 

2021-03-22 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (1) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 4 Dnr 2021/00503 

Ändring av kommunstyrelsens reglemente 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

ändring av kommunstyrelsens reglemente. 
2  Ändringen ska gälla från och med den 15 mars 2022 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2021, § 32.  

Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram förslag till ändringar i 
kommunstyrelsens reglemente. De största förändringarna innebär att 
kommunstyrelsen ska ansvara för visselblåsarfunktion och att det strategiska 
ansvaret för frågor kring biogas, infrastruktur och platåbergen förtydligas 
samt att kommunstyrelsen på delegation från kommunfullmäktige får besluta 
om exploateringsavtal och fördelning av centralt placerat löneutrymme.  
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 
kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-12-29 
Förslag till reglemente, 2021-12-29 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Sara Cronholm   Kommunjurist      sara.cronholm@falkoping.se  

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

Ändring av kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

ändring av kommunstyrelsens reglemente. 
2 Ändringen ska gälla från och med den 15 mars 2022 och ersätter 

kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2021, § 32.  

Sammanfattning  
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram förslag till ändringar i 
kommunstyrelsens reglemente. De största förändringarna innebär att 
kommunstyrelsen ska ansvara för visselblåsarfunktion och att det strategiska 
ansvaret för frågor kring biogas, infrastruktur och platåbergen förtydligas 
samt att kommunstyrelsen på delegation från kommunfullmäktige får besluta 
om exploateringsavtal och fördelning av centralt placerat löneutrymme.  

Bakgrund 
Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2021 arbetat med ett antal 
förändringar av kommunstyrelsens reglemente. Bakgrunden är att 
kommunfullmäktige har fattat beslut som påverkat reglementena utan att 
förändringar genomförts i själva reglementet. Det handlar bland annat om 
införandet av ett strategiskt ansvar för platåbergsenheten som 
kommunfullmäktige beslutade om i februari 2021. Därutöver har 
kommunledningsförvaltningen identifierat behov av att tydliggöra 
kommunstyrelsens ansvar för vissa andra strategiska områden bland annat 
biogas och infrastruktur. 
Förslaget innebär, utöver mindre språkliga justeringar, i huvudsak följande 
större förändringar. 
- Kommunstyrelsen föreslås ansvara för att det finns en ändamålsenlig 
visselblåsarfunktion, vilket krävs att kommunen har i enlighet med lag 
(2021:890) om skydd för personer som rapporterar missförhållanden. Ett 
tillägg görs i § 5 om detta.  
- Innebörden av kommunstyrelsens strategiska ansvar för 
biogasverksamheten, platåbergen samt järnvägsspår på kommunal mark och 
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infrastrukturfrågor förtydligas. Anledningen till ändringen är att det uppstått 
frågor kring ansvarsfördelning mellan olika nämnder och det behöver därför 
förtydligas. Ett tillägg görs i § 5 om detta. 
- I § 6 läggs till att kommunstyrelsen ska leda och samordna det 
kommunövergripande arbetet med ärendeberedningsprocesser. 
- Det förtydligas i § 6 att utvecklingen av näringslivet och ett gott 
företagsklimat även innefattar besöksnärings- och turismfrågor. De har inte 
tidigare funnits nämnda.  
- En ny punkt i § 6 om kommunstyrelsens ledningsfunktion införs som 
innebär att kommunstyrelsen har ansvar för samordning av vandringsleder 
och cykelleder inom kommunens geografiska område där kommunen är 
huvudman eller har ingått avtal om samarbete. 
- Ytterligare en ny punkt i § 6 om kommunstyrelsens ledningsfunktion införs 
kring informationssäkerhetsarbete och dataskyddsfrågor. Det förtydligas 
även att det med ledningsfunktionen endast är ett samordningsansvar och att 
ansvaret för verksamheterna ligger kvar på nämnderna.  
- En ny punkt om beslut som delegeras från fullmäktige läggs till i § 10. Den 
innebär att kommunstyrelsen får besluta om exploateringsavtal och övriga 
typer av avtal för genomförande av detaljplan som beslutas av 
byggnadsnämnden och som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt 
av större vikt. 
- Ytterligare en ny punkt om beslut som delegeras från fullmäktige läggs till 
i § 10. Den innebär att kommunstyrelsen får besluta om fördelning av 
centralt placerat löneutrymme.  
- En ny § 16 införs som innebär att kommunstyrelsen ansvarar för att 
fullgöra kommunens uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister.  
- I § 37 om ersättarnas tjänstgöring förtydligas att en ersättare som 
huvudregel inte får inträda under överläggningarna i ett ärende. Det är 
ordföranden som avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske. Detta är en 
princip som har tillämpats men som är bra om den finns tydliggjord 
skriftligen.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ändring av kommunstyrelsens reglemente. 
Ändringen föreslås gälla från och med den 15 mars 2022.   

Finansiering 
Vissa av ansvarsområdena är nya exempelvis visselblåsarfunktion och andra 
har tidigare inte formellt legat på kommunstyrelsen, exempelvis ansvar för 
samordning av dataskydd. Trots det har kostnader gällande exempelvis 
samordning av dataskydd redan bekostats av kommunstyrelsen. 
Förvaltningen gör bedömningen att förändringen i reglementet inte medför 
någon direkt kostnad utan är beroende av de åtgärder som vidtas inom 
ansvarsområdet.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-12-29 
Förslag till reglemente, 2021-12-29 

Beslutet ska skickas till 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Anna Karin Linder, administratör 
 
 
Sara Cronholm 
Kommunjurist 
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Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen 
(1991:900), KL, och annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 
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Röd text= nytt förslag 
Genomstruken text= tas bort  

 
Kommunstyrelsens uppgifter 
§ 1  

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 
har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen 
ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund.  

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 
samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen (styrfunktion).  

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med 
nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 
(uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för i lag, förordning och detta reglemente 
angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 
(särskilda uppgifter).  

 

§ 2  

Kommunstyrelsens bestämmanderätt rörande 
nämndernas verksamhet 
Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet: 

- Beslut om strategiska personalfrågor vilket bland annat innefattar 
kommunövergripande arbetsmiljö- och hälsofrågor, prioriteringar, 
riktlinjer och anvisningar inom det arbetsgivarpolitiska området, 

- Slutligt beslut när två nämnder är oense.  
Kommunstyrelsen ska hålla kommunfullmäktige underrättad om de beslut 
som har fattats med stöd av första stycket. 
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§ 3  

Kommunstyrelsens förvaltningsorgan 
Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen. 

 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
§ 4  

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna 
och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

 

§ 5  

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
Kommunstyrelsen ska ansvara för  

1. att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande 
och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 
inte är förbehållna annan nämnd,  

2. att utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders 
beslut,  

3. att ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 
§ kommunallagen eller enligt annan lag eller författning,  

4. att ha ett övergripande ansvar för krisberedskap och för de interna 
säkerhetsfrågorna i kommunen, 

5. ha hand om de de kommunövergripande IT-systemen och tillhörande 
säkerhet för dessa system, 

6. att ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) följs  

7. att ha ett övergripande ansvar för medfinansiering till statliga och 
regionala infrastrukturprojekt,  

8. att hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs, 

9. att kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 
10. utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll 

i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 
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11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 
förvaltningscheferna,  

12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,  

13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i 
enlighet med kommunallagen, 

14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat, 
15. ha en ändamålsenlig kommunövergripande visselblåsarfunktion, 

  
16. översiktlig och strategisk fysisk planering samt övergripande 

planering inom områdena infrastruktur, energiplanering, 
trafikplanering och kollektivtrafik, 

17. mark- och bostadsförsörjning, 
18. natur- och vattenvårdsfrågor, 
19. utveckling och effektivisering av den kommunala upphandlings- och 

inköpsverksamheten. 
 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden 
som fullmäktige ska handlägga ska beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt något anställd att besluta 
om remiss av sådana ärenden.  

Kommunstyrelsen ska utöver vad som nämns ovan ha det strategiska 
ansvaret för: 

- biogasverksamheten, vilket innefattar bland annat den långsiktiga 
utvecklingen av verksamheten, nyinvesteringar i anläggningarna, 
ansvaret för att försälja biogas samt att söka bidrag kopplat till 
utvecklingen av anläggningarna, 

- den övergripande planeringen för utvecklingen av platåberget 
Mösseberg och som samarbetspartner gällande platåberget Ålleberg. 
Ansvaret innefattar nyinvesteringar i följande områden (förutom 
byggnader vilka omfattas av tekniska nämndens ansvar) på 
Mösseberg; slalomanläggningen, Skogssjön med omliggande fritids- 
och aktivitetsområden, uppmärkta spår och leder, camping- och 
stugbyn och djurparken. För slalomanläggningen och camping- och 
stugbyn innefattar ansvaret även drift. Ansvaret innefattar även 
reinvesteringar som krävs för slalomanläggning och camping- och 
stugbyn samt investeringar i maskiner som krävs för driften.  

- järnvägsspår på kommunal mark samt infrastrukturfrågor vilket 
innefattar satsningar, medfinansiering och samarbeten kring järnväg. 
Infrastrukturfrågorna innefattar även satsningar, medfinansiering och 
samarbeten kring vägar där kommunen inte är väghållare. Vidare 
innefattas satsningar och samarbeten kring kollektivtrafiken, bland 
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annat att bevaka kollektivtrafiksfrågor i det översiktliga fysiska 
planeringsarbetet och tilläggsköp av kollektivtrafik, 
 
 

§ 6  

Lednings- och samordningsfunktionen  
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland 
annat; 

 samspelet mellan politik och förvaltningar, 

 demokratiutveckling genom brukarinflytande och medborgardialog 

 arbetet med att utveckla kvalitetsarbetet samt administrativa rutiner 
och processer i kommunen, 

 det kommunövergripande arbetet med ärendeberedningsprocesser,  

 arbetet med att reformera de kommunala styrdokumenten,  

 miljö-, klimat- och energifrågorna i kommunen samt de kommunala 
åtgärderna för klimatanpassning, 

 frågor om mänskliga rättigheter, demokrati, folkhälsa, inkludering, 
brottsförebyggande arbete samt frågor om jämställdhet och jämlikhet 
ur ett socialt hållbarhetsperspektiv,  

 kommunens internationella arbete, 

 utvecklingen av näringslivet och ett gott företagsklimat inklusive 
besöksnärings- och turismfrågor, 

 samordning av vandringsleder och cykelleder inom kommunens 
geografiska område där kommunen är huvudman eller har ingått 
avtal om samarbete, 

 utvecklingen av kommunens varumärke och attraktivitet, 

 digitalisering: det övergripande arbetet med att utveckla kommunens 
verksamheter med hjälp av IT 

 kommunens centrala kommunikationsarbetesverksamhet, 

 personal- och lönepolitiken och den kommunövergripande 
personaladministrativa utvecklingen, 

 statistik och samhällsanalys, 

 kommunens utveckling när det gäller e-förvaltning digitalisering, 

 kommunens informationssäkerhetsarbete samt kommunens arbete 
med dataskyddsfrågor. 

Lednings- och samordningsfunktionen innebär att ansvaret för den egna 
verksamheten ligger kvar på nämnderna i enlighet med vad som framgår av 
reglementena.   
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§ 7  

Företag och stiftelser 
Kommunstyrelsen ska  

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 
för kommunen,  

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och 
kontinuerligt hålls uppdaterade,  

3. ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och 
företagsledningarna/stiftelseledningarna,  

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 2–6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och 
stiftelser kommunen äger eller har intresse i,  

5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 
kommunstyrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna 
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,  

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  

 

§ 8  

Kommunalförbund 
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

 

§ 9  

Ekonomi och medelsförvaltning 
Kommunstyrelsen ska  

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 
meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar 
placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka 
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt 
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att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar,  

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning, i den mån den inte lagts på 
annan nämnd. I denna uppgift ingår bl.a. att  

 underhålla och förvalta den fasta och lösa egendomen inom 
styrelsens verksamhetsområde,  

 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  

 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från 
annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som 
förvaltas av den nämnden,  

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,  
4. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning samt se till att bokföring 
och även övrig redovisning sker i enlighet med den lagen,  

5. i enlighet med fullmäktiges särskilda bestämmelser förvalta medel 
som avsatts till pensionsförpliktelser.  

 

§ 10  

Delegering från fullmäktige 
Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt,  

2. utarrendera, eller på annat sätt upplåta samt förvalta kommunen 
tillhörig fastighet,  

3. köp, försäljning och byte av fastigheter samt avtal om 
fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller del 
av fastighet, enligt i årsbudget fastställd total kostnadsram och inom 
en ram av 100 prisbasbelopp för varje enskilt objekt och andra 
riktlinjer beträffande villkor i övrigt. Detta gäller även 
markanvisningar och reservation av mark. 

4. exploateringsavtal och övriga typer av avtal för genomförande av 
detaljplan som beslutas av byggnadsnämnden och som inte är av 
principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt, 

5. mark- och exploateringsinvesteringar enligt i årsbudget fastställd 
kostnadsram 

6. i mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan, med 
för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat 
avtal,  

7. tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och logotyp  
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8. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen  
9. teckna borgen för Falköpings Hyresbostäder AB och för 

fastighetsaktiebolaget Mösseberg inom av kommunfullmäktige 
fastställd beloppsram. 

10. fördelning av generella statliga bidrag för integration till nämnder 
för integrationsfrämjande insatser.  

11. besluta om fördelning av centralt placerat löneutrymme. 
 

Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på 
fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte 
medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska om 
möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.  

 

§ 11  

Personalpolitiken 
Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar personalpolitiken inom 
kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland 
annat:  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare,  

2. förhandla för kommunens räkning enligt lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) 
om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden,  

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare;  

4. besluta om stridsåtgärd,  
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter.  
6. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 

 
7. anställa, entlediga och lönesätta förvaltningschefer 

 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning.  

Kommunstyrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 
inom sitt verksamhetsområde. 
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Uppföljningsfunktionen 
§ 12  

Kommunstyrelsen uppföljning 
Kommunstyrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer 
och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt 
och ekonomiskt,  

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  
4. tre gånger per år, senast den 30 april, den 31 augusti och den 31 

december, samordna och därefter överlämna de olika nämndernas 
redovisningar samt rapportera till fullmäktige hur kommunens 
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret,  

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 
avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt lag eller annan 
författning,  

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som 
bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med 
lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,  

7. anmäla till fullmäktige om en motion inte kan beredas inom ett år. 
Då ska även vad som framkommit vid beredningen anmälas inom 
samma tid.  

 

Särskilda uppgifter 
§ 13  

Processbehörighet 
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla 
mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet.  

 

§ 14  
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Krisberedskap, civilförsvar och krig 
Kommunstyrelsen ansvarar för förberedelser för extraordinära händelser 
enligt lag (2006:637) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lagen 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  

Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt 
hemvärnsförordningen (1997:146). 

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara 
finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, 
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

 

§ 15  

Arkivmyndighet 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.  

 

§ 16  

Lägenhetsregister 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens ansvar enligt lag (2006:378) om 
lägenhetsregister.  

 

§ 17  

Anslagstavla, webbplats och sociala medier  
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens 
externa och interna webbplats. Kommunstyrelsen samordnar och utvecklar 
även kommunens arbete med sociala medier.  

 

§ 18  
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Författningssamling 
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala 
författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad 
form. 

 

§ 19  

Uppdrag och verksamhet 
Kommunstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i 
lag eller annan författning. Kommunstyrelsen ska följa det fullmäktige – i 
reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt 
att kommunstyrelsen ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

 

§ 20  

Organisation inom verksamhetsområdet 
Kommunstyrelsen ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 
samt lagar och andra författningar för verksamheten.  

 
§ 21  

Behandling av personuppgifter 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamhet. 
Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 
angivits i kommunstyrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig 
för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos 
fullmäktigeberedningar.  

 

§ 22  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
fullmäktige 
Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Kommunstyrelsen ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem, i reglemente och 
genom finansbemyndigande. 



 14 

Kommunstyrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag 
som delegerats till dem har fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts 
dem enligt speciallag.  

 

§ 23  

Information och samråd 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 
ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.  

När kommunstyrelsens verksamhet och ärenden berör en annan nämnds 
verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med föreningar och 
organisationer när dessa är särskilt berörda. Kommunstyrelsen beslutar om 
formerna för samrådet. 

 

§ 24  

Självförvaltningsorgan 
Kommunstyrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller 
delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden 
får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Kommunstyrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets 
uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.  

 

Arbetsformer 
§ 25  

Sammansättning 
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

 

§ 26  
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Tidpunkt för sammanträden 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen 
bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av kommunstyrelsen 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran 
om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra 
sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 
med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 

§ 27  

Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 
varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.  

Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 
sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske 
inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen 
för kallelse. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen.  

 

§ 28  
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Offentliga sammanträden 
Kommunstyrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller 
i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  

 

§ 29  

Sammanträde på distans 
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud.  

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i kommunstyrelsen. 

 

§ 30  

Beslutsförhet 
Kommunstyrelsen får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot även 
tjänstgörande ersättare. 

 

§ 31  

Närvarorätt 
Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att 
närvara vid samtliga nämnders sammanträden. De får delta i 
överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden 
som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Den förtroendevalde har i 
den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet.  

Härutöver får kommunstyrelsen medge förtroendevald som inte är ledamot 
eller ersättare i kommunstyrelsen att närvara vid sammanträde med 
kommunstyrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Ordföranden har rätt att 
medge närvarorätt för de anställda som har kallats till föredragning av 
ärenden. Om kommunstyrelsen beslutar det, får den som kallats delta i 
överläggningarna.  
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Kommunstyrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 
vid nämndens sammanträden.  

 
§ 32  

Ordföranden 
Ordföranden ansvarar för att  

1. leda kommunstyrelsens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. beredningsprocessen är ändamålsenlig 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 

kommunstyrelsen vid behov är beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i 

kommunstyrelsen,  
6. bevaka att kommunstyrelsens beslut verkställs.  

Under kommunstyrelsen ansvarar kommunstyrelsens ordförande också för 
att  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens 

utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i 
verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga 
nämnder och fullmäktige samt  

4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett 
särskilt fall.  

§ 33  

Presidium 
Kommunstyrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

 

§ 34  

Ersättare för ordförande och vice ordförandena 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 
sammanträde eller en del av ett sammanträde, utser kommunstyrelsen en 
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annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs 
ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst 
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.  

Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid utser kommunstyrelsen en annan ledamot som ersättare för den 
personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som den ersatta 
personen har haft. 

 

§ 35  

Kommunalråd och oppositionsråd 
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland 
styrelsens ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre 
vice ordförande. 

Kommunstyrelsens ordförande och förste vice ordförande ska också vara 
kommunalråd. 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd. 

Kommunalråd och oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag 
som gagnar kommunen. Arbetsuppdrag av större omfattning utanför det 
kommunala förtroendeuppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens och oppositionsrådets 
uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

 

§ 36  

Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som 
står i tur om att denne ska tjänstgöra.  

 

§ 37  

Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in 
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
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Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt det 
proportionella valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt, är stadgat om inträdesordningen för ersättare. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte 
rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i turordningen.  

Som huvudregel får en ersättare inte inträda under överläggningarna i ett 
ärende. Ordföranden avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske.  

 

§ 38  

Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om 
tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte 
förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare  
under sammanträdet. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens 
inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

 

§ 39  

Yrkanden 
När kommunstyrelsen har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller läggas till, om inte kommunstyrelsen beslutar 
medge det enhälligt.  

Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 
avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.  
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§ 40  

Deltagande i beslut 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 
om kommunstyrelsen fattar det med acklamation. 

 

§ 41  

Omröstningar 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har 
utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.  

Ordföranden avger alltid sin röst sist.  

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

 

§ 42  
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

En valsedel är ogiltig om den  

 upptar namnet på någon som inte är valbar,  

 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  

 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 

§ 43  
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Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till 
sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som 
har fastställt för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska 
motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

 

§ 44  

Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och 
justeras av ordföranden och en ledamot.  

 

§ 45  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med 
mera 
Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

§ 46  

Delgivningsmottagare 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 
kommundirektören, ställföreträdande kommundirektören eller kanslichefen. 

 

§ 47  

Undertecknande av handlingar 
Av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser framgår vem eller vilka 
som ska underteckna kommunstyrelsens handlingar. 

 

§ 48  
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Utskott 
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Kommunstyrelsen får 
därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser behövs. Till varje 
arbetsutskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas. 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av 
arbetsutskottet eller det utskott som kommunstyrelsen beslutar, om 
beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana 
ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till 
beslut. 
 
Inom ett utskott väljer kommunstyrelsen för den tid nämnden beslutar bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 
nämnden vid valet bestämda ordningen.  
 
Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
  
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  
 
Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de 
bestämmelser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente. 
Kommunstyrelsen får vidare reglera utskottens verksamheter i särskilda 
instruktioner. 
 ____________________________________________________________  

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (1) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 5 Dnr 2021/00551 

Ändring av tekniska nämndens reglemente 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

tekniska nämndens reglemente i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag.  

2  Ändringen gäller från och med den 15 mars 2022 och ersätter 
kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2020, § 38. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har föreslagit ändringar av tekniska nämndens 
reglemente. De huvudsakliga förslagen är att nämndens ansvar har 
tydliggjorts vad gäller trafikfrågor, väghållaransvar, biogas och biogödsel. 
Det har även tydliggjorts vid vilken tidpunkt en ersättare som huvudregel får 
träda in under ett möte.  
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 
kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-12-30 
Tekniska nämndens beslut, 2021-12-20 
Tekniska nämndens förslag, 2021-12-20 
Förslag till ändring från tekniska nämnden av reglemente med rödmarkerade 
ändringar, 2021-12-30 
Kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring, 2021-12-30 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Sara Cronholm   Kommunjurist      sara.cronholm@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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 Kommunstyrelsen 

Ändring av tekniska nämndens reglemente 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 

tekniska nämndens reglemente i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag.  

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2022 och ersätter 
kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2020, § 38. 

Sammanfattning  
Tekniska nämnden har föreslagit ändringar av tekniska nämndens 
reglemente. De huvudsakliga förslagen är att nämndens ansvar har 
tydliggjorts vad gäller trafikfrågor, väghållaransvar, biogas och biogödsel. 
Det har även tydliggjorts vid vilken tidpunkt en ersättare som huvudregel får 
träda in under ett möte.  

Bakgrund 
Tekniska nämnden beslutade den 20 december 2021, § 119, att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ändring av tekniska nämndens reglemente.  
Reglementet beskriver vad som är tekniska nämndens uppgifter och vilka 
verksamheter nämnden ansvarar för. Förändringar har arbetats fram för att 
förtydliga tekniska nämndens ansvar gällande bland annat trafikfrågor, 
väghållaransvar, biogas och biogödsel. 
Utöver mindre språkliga justeringar har följande större förändringar har 
gjorts; 
- Det har tillkommit några övergripande uppgifter i § 1, vilket ska ses som en 
överblick av de uppgifter som nämnden ska utföra. 
-  I § 3 har det tydliggjorts vad ansvaret för bland annat trafikfrågor, 
väghållaransvar innebär. En bestämmelse har även lagts till om ansvaret för 
upplåtelser av gatumark och annan allmän platsmark. 
- Det har även tydliggjorts vad driftsansvaret för biogas och biogödsel i § 3 
innebär för att kunna skilja det från kommunstyrelsens strategiska ansvar för 
verksamheten.  
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- I § 5 som reglerar delegering från fullmäktige, har det tagits bort att 
upplåtelser begränsas till endast 1 år. Detta stämmer inte överens med 
kommunens övriga styrdokument kring upplåtelser.  
- En komplettering har gjorts i § 24 gällande ersättares tjänstgöring, där det 
förtydligas att en ersättare som huvudregel inte får inträda under 
överläggningarna i ett ärende. 
- En paragraf har lagts till med rubriken protokollsanteckning, och 
paragrafen reglerar vad som gäller om en ledamot vill bifoga 
protokollsanteckning under ett nämndmöte.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att de av nämnden 
föreslagna ändringarna är positiva. Kommunledningsförvaltningen gör dock 
bedömningen att det ytterligare behöver utredas hur förslaget kring 
protokollsanteckning ska formuleras. Därför föreslår 
kommunledningsförvaltningen att nämndens förslag om en ny paragraf om 
protokollsanteckning tas bort och arbetas vidare med när samtliga 
reglementen ses över under nästa mandatperiod.   
Kommunledningsförvaltningen föreslår därutöver en mindre justering kring 
upplåtelser av gatumark i § 3. Det föreslås att orden ”handläggning av” tas 
bort, detta eftersom handläggning ingår i ansvarsområdet och inte behöver 
pekas ut specifikt. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att 
”räddningstjänstens fordon” i § 3 ersätts med ”nämnden för samhällsskydds 
mellersta Skaraborgs” fordon. 

Finansiering 
Tekniska nämnden har beskrivit att ändringarna inte medför några kostnader. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-12-30 
Tekniska nämndens beslut, 2021-12-20 
Tekniska nämndens förslag, 2021-12-20 
Förslag till ändring från tekniska nämnden av reglemente med rödmarkerade 
ändringar, 2021-12-30 
Kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till ändring, 2021-12-30 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden  
Anna Karin Linder, administratör 
Sara Cronholm, kommunjurist 
 
 
Sara Cronholm 
Kommunjurist 
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Tekniska nämndens uppgifter 

§ 1  

Allmänt om tekniska nämndens verksamhet 

Tekniska nämnden ansvarar i huvudsak för: 

 förvaltande av de fastigheter och byggnader som hör till tekniska 
nämnden främst inom område som i detaljplan (byggnads- och 
stadsplan) angivits som allmän plats där utbyggnad skett samt 
verksamhetsytor och kontorslokaler  

 väghållning där kommunen är väghållare, 
 belysning och skyltning  
 järnvägsspår på kommunal mark, 
 renhållning, huvudmannaskap för verksamheten som verkställs av 

kommunförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS), 
 administration av kommunens samlade fordonsbehov och bilpool, 
 lokalvård, 
 matproduktion/måltidsverksamhet. 
 Kommunal parkeringsövervakning 
 Fullgöra trafiknämndens uppgifter 
 Förvaltning av kommunägd flygplats 

 

§ 2  

Tekniska nämndens förvaltningsorgan 

Under tekniska nämnden lyder samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

§ 3  

Tekniska nämndens övergripande uppgifter 

Tekniska nämnden ska 

- ansvara för att genomföra kommunstyrelsens beslut om mark- och 
exploateringsinvesteringar som omfattar bygg-, anläggnings-, eller 
rivningsåtgärder.  

- bygga, underhålla och förvalta fast och lös egendom på följande 
kommunala fastigheter;  
a) fastigheter med byggnader inkluderande den tomtmark som hör till 

byggnaden,  
b) mark som ligger inom detaljplan med den angivna användningen 

allmän plats och där utbyggnad har skett,  
c) fastigheter med anläggningar och byggnader inklusive tillhörande 

tomtmark och som hör till Falköpings VA-verksamhet,  
d) fastigheter med avfalls- och andra verksamhetsanläggningar 

inklusive tillhörande tomtmark.  
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- ansvara så som trafiknämnd och fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § 
lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, 

- ansvara för den kommunala parkeringsövervakningen genom förordnande 
av parkeringsvakter samt flyttning av fordon, 

- ansvara för det kommunala  rådet för funktionshinderfrågor,  

- ansvara för försörjning av lokaler till kommunens samtliga verksamheter, 

- ansvara för kommunens larm- och passagesystem i verksamhetslokaler och 
  kontorsytor, 

- ansvara för bidragsgivning till enskilda vägar och ansvara för 
bidragsgivning till enskilda vägar och till gatu-, väg- och gårdsbelysning 
inom Falköpings kommun, 

- ansvara för handläggning vid upplåtelser av gatumark och annan allmän 
platsmark samt lämna yttranden enligt 3 kap 2 § ordningslagen rörande 
tillfällig upplåtelse av offentlig plats och i enlighet med Falköpings 
kommuns lokala ordningsföreskrifter 

- inom vägnät som kommunen är väghållare för ansvara för planering, 
utbyggnad, förvaltning, drift och underhåll samt gaturenhållning och 
snöröjning av anläggningar avsedda för alla trafikant-  och trafikslag 
(gående, cyklister och fordonsförare) samt anläggningar för kollektivtrafik, 

- inom vägnät som kommunen är väghållare för ansvara för 
trafiksäkerhetsarbetet avseende alla trafikant-  och trafikslag (gående, 
cyklister, fordonsförare och resenärer inom kollektivtrafiken) där inte annan 
nämnd har ansvar,  

- ansvara för kommunens samlade fordonsbehov inklusive kommunens 
  bilpool med undantag för  räddningstjänstens fordon, 

-  ansvara för  att genomföra kommunstyrelsens beslut om anläggande av 
nya järnvägsspår, förvaltning och underhåll av kommunens ägda 
järnvägsspår,  

- förvaltning av Falköpings flygplats, 

- ansvara för kommunens vatten- och avloppsfrågor, 

- ansvara för avslut av kommunens gamla deponier, 

- ansvara för huvudmannaskap för verksamheten som verkställs av 
kommunförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS), 

- ansvara för drift av anläggningarna för biogas och biogödsel, vilket 
innefattar bland annat underhåll och service av anläggningarna, att förse 
anläggningarna med rötbart material/substrat för produktionen, avsättning 
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av biogödsel, ansvara för personal och arbetsmiljö vid anläggningarna, 
tillstånd och kontakt med tillsynsmyndigheter och övriga myndigheter samt 
att söka bidrag och stöd kopplat till produktionen. 

- ansvara för kommunens lokalvårdsverksamhet, 

- ansvara för kommunens matproduktion och därmed sammanhängande 
  verksamhet, 

- ansvara för kommunens postservice, 

- ansvara för receptionen i stadshus. 

§ 4  

Ekonomisk förvaltning 

Tekniska nämnden ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt 
förvaltningsområde och följa de av kommunfullmäktige meddelade 
föreskrifter för denna. I denna uppgift ingår bland annat att 

- underhålla den lösa egendomen inom nämndens förvaltningsområde. 

 

§ 5  

Delegering från fullmäktige 

Tekniska nämnden ska besluta i följande ärenden 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på 
och på nämndens vägnar, träffa överenskommelse om betalning av fordran, 
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal 

- förhyra verksamhetslokaler åt samtliga förvaltningar 

- hyra ut byggnader/lokaler tillhörande Falköpings kommun med undantag 
för den uthyrning av lokaler som Kultur-och fritidsnämnden ansvarar för 

- upplåta mark enligt ordningslagen  

- i övrigt upplåta mark på fastighet som hör till nämndens ansvarsområde  

Särskilda uppgifter 

§ 6  

Processbehörighet 

Tekniska nämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla 
mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 
författning eller beslut av kommunfullmäktige. 
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§ 7  

Uppdrag och verksamhet 

Tekniska nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i 
lag eller annan författning. Tekniska nämnden ska följa det fullmäktige – i 
lag eller reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har 
bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

 

§ 8  

Organisation inom verksamhetsområdet 

Tekniska nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 
samt lagar och andra författningar för verksamheten.  

 

§ 9  

Personalansvar 

Tekniska nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning 
med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. 
Tekniska nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 
inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor om 
personalpolitik som kommunstyrelsen ansvarar för.  

 

§ 10  

Personuppgifter 

Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också 
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma 
för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens registerförteckning 
enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  

 

§ 11  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

Tekniska nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Tekniska nämnden ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat den, i reglemente och 
genom finansbemyndigande. 
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Tekniska nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag 
som delegerats till dem har fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. 

Tekniska nämnden ska därutöver så snart större byggnads- och 
anläggningsprojekt (över fem miljoner kronor) färdigställts slutredovisa 
uppdraget till kommunfullmäktige i samband med årsredovisning och 
bokslut.  

Tekniska nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts 
nämnden enligt speciallag.  

 

§ 12  

Information och samråd 

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 
ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.  

När tekniska nämndens verksamhet och ärenden berör en annan nämnds 
verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med föreningar och 
organisationer när dessa är särskilt berörda. Tekniska nämnden beslutar om 
formerna för samrådet.  

 

§ 13  

Självförvaltningsorgan 

Tekniska nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller 
delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden 
får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets 
uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.  

 

Tekniska nämndens arbetsformer 

§ 14  

Sammansättning 

Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
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§ 15  

Tidpunkt för sammanträden 

Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av tekniska 
nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En 
begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 
extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 
med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 

§ 16  

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 
varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.  

Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 
sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske 
inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen 
för kallelse. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen.  
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§ 17  

Offentliga sammanträden 

Tekniska nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller 
i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  

 

 

§ 18  

Sammanträden på distans 

Tekniska nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Tekniska nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i nämnden. 

 

§ 19  

Beslutsförhet 

Tekniska nämnden får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot även 
tjänstgörande ersättare. 

 

§ 20  

Närvarorätt 

Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att 
närvara vid samtliga sammanträden. Nämnd får därutöver medge ledamot av 
kommunstyrelsen denna rätt. De får delta i överläggningarna men inte i 
besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden 
beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  

 

Härutöver får tekniska nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot 
eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med tekniska 
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nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt. Om tekniska nämnden beslutar det, får 
den som kallats delta i överläggningarna. 

Tekniska nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 
vid nämndens sammanträden. 

§ 21  

Ordföranden 

Ordföranden ansvarar för att  

1. leda tekniska nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglementen, 

3. beredningsprocessen är ändamålsenlig, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i tekniska 
nämnden vid behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i tekniska nämnden, 

6. bevaka att tekniska nämndens beslut verkställs. 

 

§ 22  

Presidium 

Tekniska nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

§ 23  

Ersättare för ordförande och vice ordförande 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser tekniska nämnden en 
annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs 
ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i tekniska nämnden längst 
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.  

Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid utser tekniska nämnden en annan ledamot som ersättare för den 
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personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som den ersatta 
personen har haft. 

 

§ 24  

Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som 
står i tur om att denne ska tjänstgöra. 
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§ 25  

Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt 
proportionella valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt, är stadgat om inträdesordningen för ersättare. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte 
rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i turordningen. 

Som huvudregel får en ersättare inte inträda under överläggningarna i ett 
ärende. Ordföranden avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske.  

§ 26  

Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts. 

En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om 
tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte 
förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare 
under sammanträdet.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens 
inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

§ 27  

Yrkanden 

När tekniska nämnden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 
går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
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Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller läggas till, om inte tekniska nämnden beslutar 
medge det enhälligt. 

Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 
avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.  

 

§ 28  

Deltagande i beslut 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 
om tekniska nämnden fattar det med acklamation. 

 

§ 29  

Omröstningar 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har 
utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

 

§ 30  

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

- upptar namnet på någon som inte är valbar, 

- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 



 15 

- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 

§ 31  

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till 
sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som 
har fastställt för justeringen av protokollet.. Vid omedelbar justering ska 
motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

§ 32  

Protokollsanteckning  

Protokollsanteckningar anmäls under sammanträdets gång och lämnas in till 
nämndsekreteraren i anslutning till mötet. En protokollsanteckning ska vara 
skriftlig samt kort och koncis och får inte förses med bilagor.  

Ordförande avgör om protokollsanteckning ska tas in i protokollet.  

Innehållet i anteckningen bör redovisas för nämnden innan den tas in i 
protokollet. 

§ 33  

Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Tekniska nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och 
justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

§ 34  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Tekniska nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
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Tekniska nämnden ska underrätta kommunstyrelsen och lämna förslag om 
ändring och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig.  

§ 35  

Delgivningsmottagare 

Delgivning med tekniska nämnden sker med ordföranden, 
förvaltningschefen eller biträdande förvaltningschef. 

 

 

§ 36  

Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av tekniska nämnden 
ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som utsetts 
av tekniska nämnden i antagna delegationsbestämmelser. Vid förfall för 
ordföranden inträder en vice ordförande vars undertecknande ska 
kontrasigneras av anställd som utsetts av tekniska nämnden i antagna 
delegationsbestämmelser. 

Även i övrigt framgår av tekniska nämndens delegationsbestämmelser vem 
eller vilka som ska underteckna nämndens handlingar 

 

 

§ 37  

Utskott 

Inom tekniska nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Tekniska nämnden får 
därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser behövs. Till varje 
utskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas.  

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av 
arbetsutskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen 
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet 
lägga fram förslag till beslut. 

 
Inom ett utskott väljer tekniska nämnden för den tid nämnden beslutar bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 
nämnden vid valet bestämda ordningen.  
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Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
  
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  
 
Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de 
bestämmelser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente.  
Tekniska nämnden får ytterligare reglera utskottens verksamheter i särskilda 
instruktioner. 
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Tekniska nämndens uppgifter 
§ 1  
Allmänt om tekniska nämndens verksamhet 
Tekniska nämnden ansvarar i huvudsak för: 

 förvaltande av de fastigheter och byggnader som hör till tekniska 
nämnden främst inom område som i detaljplan (byggnads- och 
stadsplan) angivits som allmän plats där utbyggnad skett samt 
verksamhetsytor och kontorslokaler parker, och allmän plats på 
detaljplanelagt område, verksamhetsytor och kontorslokaler, 

 väghållning där kommunen är väghållare, 
 belysning och skyltning  
 järnvägsspår på kommunal mark, 
 vatten- och avloppsdriftsfrågor, renhållning, huvudmannaskap för 

verksamheten som verkställs av kommunalförbundet Avfall Östra 
Skaraborg (AÖS), 

 administration av kommunens samlade fordonsbehov och bilpool, 
 lokalvård, 
 matproduktion/måltidsverksamhet, 
 kommunal parkeringsövervakning, 
 fullgöra trafiknämndens uppgifter, 
 förvaltning av kommunägd flygplats. 
 

§ 2  
Tekniska nämndens förvaltningsorgan 
Under tekniska nämnden lyder samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

§ 3  
Tekniska nämndens övergripande uppgifter 
Tekniska nämnden ska 

- ansvara för att genomföra kommunstyrelsens beslut om mark- och 
exploateringsinvesteringar som omfattar bygg-, anläggnings- eller 
rivningsåtgärder.  

- ansvara för samordningen av budgetbehov inom nämndens 
ansvarsområde vad gäller investeringar i till nämnden knutna fastigheter 
och anläggningar  

- bygga, underhålla och förvalta fast och lös egendom på följande 
kommunala fastigheter;  
a) fastigheter med byggnader inkluderande den tomtmark som hör till 

byggnaden,  
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b) mark som ligger inom detaljplan med den angivna användningen 
allmän plats och där utbyggnad har skett,  

c) fastigheter med anläggningar och byggnader inklusive tillhörande 
tomtmark och som hör till Falköpings VA-verksamhet,  

d) fastigheter med avfalls- och andra verksamhetsanläggningar 
inklusive tillhörande tomtmark.  

- ansvara så som trafiknämnd och fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § 
lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, fullgöra de 
trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor samt svara för den översiktliga trafiksäkerhetsplaneringen och 
den kommunala parkeringsövervakningen, 
- ansvara för den kommunala parkeringsövervakningen genom förordnande 
av parkeringsvakter samt flyttning av fordon, 

- ansvara för det kommunala  rådet för funktionshinderfrågor,  

- ansvara för försörjning av lokaler till kommunens samtliga verksamheter, 

- ansvara för kommunens larm- och passagesystem i verksamhetslokaler och 
  kontorsytor, 

- ansvara för trafiksäkerhetsarbetet i den mån detta inte ligger på annan 
  nämnd, 

- ansvara för bidragsgivning till enskilda vägar och ansvara för 
bidragsgivning till enskilda vägar och till gatu-, väg- och gårdsbelysning 
inom Falköpings kommun vägbelysningsföreningar, 

- ansvara för handläggning vid upplåtelser av gatumark och annan allmän 
platsmark samt lämna yttranden enligt 3 kap. 2 § ordningslagen rörande 
tillfällig upplåtelse av offentlig plats och i enlighet med Falköpings 
kommuns lokala ordningsföreskrifter,  

- inom vägnät som kommunen är väghållare för ansvara för planering, 
utbyggnad, förvaltning, drift och underhåll samt gaturenhållning och 
snöröjning av anläggningar avsedda för alla trafikant- och trafikslag 
(gående, cyklister och fordonsförare) samt anläggningar för kollektivtrafik,  

- inom vägnät som kommunen är väghållare för ansvara för 
trafiksäkerhetsarbetet avseende alla trafikant- och trafikslag (gående, 
cyklister, fordonsförare och resenärer inom kollektivtrafiken) där inte annan 
nämnd har ansvar, 

- ansvara för ärenden avseende genomföranden av gatubyggnationer, 

- ansvara för gång- och cykelvägar, 

- ansvara för gatu- och väghållning, 
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- ansvara för kommunens samlade fordonsbehov samt 
  bilpool med undantag för räddningstjänstens fordon, (gäller inte 
räddningstjänstens fordon), 

- ansvara för att genomföra kommunstyrelsens beslut om anläggande av nya 
järnvägsspår, förvaltning och underhåll av kommunens ägda järnvägsspår 

- fysiskt utförande åt den lokala kollektivtrafiken, 

- ansvara för att genomföra kommunstyrelsens beslut om anläggande av nya 
järnvägsspår, förvaltning och underhåll av kommunens ägda 
  järnvägsspår, 

- ansvara för förvaltning drift och underhåll av Falköpings flygplats, 

- ansvara för kommunens vatten- och avloppsfrågor, 

- ansvara för avslut av kommunens gamla deponier, 

- ansvara för tekniska frågor kring avfallshantering om dessa inte ligger på 
annat kommunalt organ,  ansvara för huvudmannaskap för verksamheten 
som verkställs av kommunförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS), 

- ansvara för drift av anläggningarna för biogas och biogödsel, vilket 
innefattar bland annat underhåll och service av anläggningarna, att förse 
anläggningarna med rötbart material/substrat för produktionen, avsättning 
av biogödsel, ansvara för personal och arbetsmiljö vid anläggningarna, 
tillstånd och kontakt med tillsynsmyndigheter och övriga myndigheter samt 
att söka bidrag och stöd kopplat till produktionen. 

- ansvara för kommunens lokalvårdsverksamhet, 

- ansvara för kommunens matproduktion och därmed sammanhängande 
  verksamhet, 

- ansvara för kommunens postservice, 

- ansvara för receptionen i stadshus. 

§ 4  
Ekonomisk förvaltning 
Tekniska nämnden ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt 
förvaltningsområde och följa de av kommunfullmäktige meddelade 
föreskrifter för denna. I denna uppgift ingår bland annat att 

- underhålla den lösa egendomen inom nämndens förvaltningsområde. 

 

§ 5  
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Delegering från fullmäktige 
Tekniska nämnden ska besluta i följande ärenden 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på 
och på nämndens vägnar, träffa överenskommelse om betalning av fordran, 
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal 

- förhyra verksamhetslokaler åt samtliga förvaltningar 

- hyra ut byggnader/lokaler tillhörande Falköpings kommun med undantag 
för den uthyrning av lokaler som kultur-och fritidsnämnden ansvarar för 

- upplåta mark enligt ordningslagen  

- i övrigt upplåta mark på fastighet som hör till nämndens ansvarsområde 
och där upplåtelsen uppgår till högst ett år.  

 

Särskilda uppgifter 
§ 6  
Processbehörighet 
Tekniska nämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla 
mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 
författning eller beslut av kommunfullmäktige. 

 
§ 7  
Uppdrag och verksamhet 
Tekniska nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i 
lag eller annan författning. Tekniska nämnden ska följa det fullmäktige – i 
lag eller reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har 
bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

 

§ 8  
Organisation inom verksamhetsområdet 
Tekniska nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 
samt lagar och andra författningar för verksamheten.  

 

§ 9  
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Personalansvar 
Tekniska nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning 
med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. 
Tekniska nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 
inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor om 
personalpolitik som kommunstyrelsen ansvarar för.  

 

§ 10  

Personuppgifter 
Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också 
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma 
för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens registerförteckning 
enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  

 

§ 11  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
Tekniska nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Tekniska nämnden ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat den, i reglemente och 
genom finansbemyndigande. 

Tekniska nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag 
som delegerats till dem har fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. 

Tekniska nämnden ska därutöver så snart större byggnads- och 
anläggningsprojekt (över fem miljoner kronor) färdigställts slutredovisa 
uppdraget till kommunfullmäktige i samband med årsredovisning och 
bokslut.  

Tekniska nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts 
nämnden enligt speciallag.  

 

§ 12  

Information och samråd 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 
ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 
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de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.  

När tekniska nämndens verksamhet och ärenden berör en annan nämnds 
verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med föreningar och 
organisationer när dessa är särskilt berörda. Tekniska nämnden beslutar om 
formerna för samrådet.  

 

§ 13  

Självförvaltningsorgan 
Tekniska nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller 
delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden 
får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets 
uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.  

 

Tekniska nämndens arbetsformer 
§ 14  

Sammansättning 
Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 

§ 15  

Tidpunkt för sammanträden 
Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av tekniska 
nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En 
begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 
extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 
med vice ordförandena. 
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 

§ 16  

Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 
varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.  

Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 
sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske 
inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen 
för kallelse. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen.  

 

§ 17  

Offentliga sammanträden 
Tekniska nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller 
i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  

 

§ 18  

Sammanträden på distans 
Tekniska nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
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Tekniska nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i nämnden. 

 

§ 19  

Beslutsförhet 
Tekniska nämnden får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot även 
tjänstgörande ersättare. 

 

§ 20  

Närvarorätt 
Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att 
närvara vid samtliga sammanträden. Nämnd får därutöver medge ledamot av 
kommunstyrelsen denna rätt. De får delta i överläggningarna men inte i 
besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden 
beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får tekniska nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot 
eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med tekniska 
nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt. Om tekniska nämnden beslutar det, får 
den som kallats delta i överläggningarna. 

Tekniska nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 
vid nämndens sammanträden. 

 

§ 21 
Ordföranden 
Ordföranden ansvarar för att  

1. leda tekniska nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglementen, 

3. beredningsprocessen är ändamålsenlig, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i tekniska 
nämnden vid behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i tekniska nämnden, 
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6. bevaka att tekniska nämndens beslut verkställs. 

 

§ 21  

Presidium 
Tekniska nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

§ 22  

Ersättare för ordförande och vice ordförande 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser tekniska nämnden en 
annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs 
ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i tekniska nämnden längst 
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.  

Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid utser tekniska nämnden en annan ledamot som ersättare för den 
personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som den ersatta 
personen har haft. 

 

§ 23  

Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som 
står i tur om att denne ska tjänstgöra. 
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§ 24  

Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt 
proportionella valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt, är stadgat om inträdesordningen för ersättare. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte 
rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i turordningen. 

Som huvudregel får en ersättare inte inträda under överläggningarna i ett 
ärende. Ordföranden avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske.  

§ 25  

Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts. 

En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om 
tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte 
förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare 
under sammanträdet.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens 
inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

§ 26  

Yrkanden 
När tekniska nämnden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 
går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
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Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller läggas till, om inte tekniska nämnden beslutar 
medge det enhälligt. 

Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 
avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.  

 

§ 27  

Deltagande i beslut 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 
om tekniska nämnden fattar det med acklamation. 

 

§ 28  

Omröstningar 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har 
utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

 

§ 29  

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

- upptar namnet på någon som inte är valbar, 

- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
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- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 

§ 30  

Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till 
sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som 
har fastställt för justeringen av protokollet.. Vid omedelbar justering ska 
motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

§ 31  

Protokollsanteckning  
Protokollsanteckningar anmäls under sammanträdets gång och lämnas in till 
nämndsekreteraren i anslutning till mötet. En protokollsanteckning ska vara 
skriftlig samt kort och koncis och får inte förses med bilagor.  

Ordförande avgör om protokollsanteckning ska tas in i protokollet.  

Innehållet i anteckningen bör redovisas för nämnden innan den tas in i 
protokollet. 

§ 32  

Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Tekniska nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och 
justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

§ 33  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
Tekniska nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
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Tekniska nämnden ska underrätta kommunstyrelsen och lämna förslag om 
ändring och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig.  

§ 34  

Delgivningsmottagare 
Delgivning med tekniska nämnden sker med ordföranden, 
förvaltningschefen eller biträdande förvaltningschef. 

 

 

§ 35  

Undertecknande av handlingar 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av tekniska nämnden 
ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som utsetts 
av tekniska nämnden i antagna delegationsbestämmelser. Vid förfall för 
ordföranden inträder en vice ordförande vars undertecknande ska 
kontrasigneras av anställd som utsetts av tekniska nämnden i antagna 
delegationsbestämmelser. 

Även i övrigt framgår av tekniska nämndens delegationsbestämmelser vem 
eller vilka som ska underteckna nämndens handlingar 

 

 

§ 36  

Utskott 
Inom tekniska nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Tekniska nämnden får 
därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser behövs. Till varje 
utskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas.  

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av 
arbetsutskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen 
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet 
lägga fram förslag till beslut. 

 
Inom ett utskott väljer tekniska nämnden för den tid nämnden beslutar bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 
nämnden vid valet bestämda ordningen.  
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Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
  
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  
 
Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de 
bestämmelser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente.  
Tekniska nämnden får ytterligare reglera utskottens verksamheter i särskilda 
instruktioner. 
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Tekniska nämndens uppgifter 
§ 1  
Allmänt om tekniska nämndens verksamhet 
Tekniska nämnden ansvarar i huvudsak för: 

 förvaltande av de fastigheter och byggnader som hör till tekniska 
nämnden främst inom område som i detaljplan (byggnads- och 
stadsplan) angivits som allmän plats där utbyggnad skett samt 
verksamhetsytor och kontorslokaler parker, och allmän plats på 
detaljplanelagt område, verksamhetsytor och kontorslokaler, 

 väghållning där kommunen är väghållare, 
 belysning och skyltning  
 järnvägsspår på kommunal mark, 
 vatten- och avloppsdriftsfrågor, renhållning, huvudmannaskap för 

verksamheten som verkställs av kommunalförbundet Avfall Östra 
Skaraborg (AÖS), 

 administration av kommunens samlade fordonsbehov och bilpool, 
 lokalvård, 
 matproduktion/måltidsverksamhet, 
 kommunal parkeringsövervakning, 
 fullgöra trafiknämndens uppgifter, 
 förvaltning av kommunägd flygplats. 
 

§ 2  
Tekniska nämndens förvaltningsorgan 
Under tekniska nämnden lyder samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

§ 3  
Tekniska nämndens övergripande uppgifter 
Tekniska nämnden ska 

- ansvara för att genomföra kommunstyrelsens beslut om mark- och 
exploateringsinvesteringar som omfattar bygg-, anläggnings- eller 
rivningsåtgärder.  

- ansvara för samordningen av budgetbehov inom nämndens 
ansvarsområde vad gäller investeringar i till nämnden knutna fastigheter 
och anläggningar  

- bygga, underhålla och förvalta fast och lös egendom på följande 
kommunala fastigheter;  
a) fastigheter med byggnader inkluderande den tomtmark som hör till 

byggnaden,  
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b) mark som ligger inom detaljplan med den angivna användningen 
allmän plats och där utbyggnad har skett,  

c) fastigheter med anläggningar och byggnader inklusive tillhörande 
tomtmark och som hör till Falköpings VA-verksamhet,  

d) fastigheter med avfalls- och andra verksamhetsanläggningar 
inklusive tillhörande tomtmark.  

- ansvara så som trafiknämnd och fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § 
lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, fullgöra de 
trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor samt svara för den översiktliga trafiksäkerhetsplaneringen och 
den kommunala parkeringsövervakningen, 
- ansvara för den kommunala parkeringsövervakningen genom förordnande 
av parkeringsvakter samt flyttning av fordon, 

- ansvara för det kommunala  rådet för funktionshinderfrågor,  

- ansvara för försörjning av lokaler till kommunens samtliga verksamheter, 

- ansvara för kommunens larm- och passagesystem i verksamhetslokaler och 
  kontorsytor, 

- ansvara för trafiksäkerhetsarbetet i den mån detta inte ligger på annan 
  nämnd, 

- ansvara för bidragsgivning till enskilda vägar och ansvara för 
bidragsgivning till enskilda vägar och till gatu-, väg- och gårdsbelysning 
inom Falköpings kommun vägbelysningsföreningar, 

- ansvara för upplåtelser av gatumark och annan allmän platsmark samt 
lämna yttranden enligt 3 kap. 2 § ordningslagen rörande tillfällig upplåtelse 
av offentlig plats och i enlighet med Falköpings kommuns lokala 
ordningsföreskrifter,  

- inom vägnät som kommunen är väghållare för ansvara för planering, 
utbyggnad, förvaltning, drift och underhåll samt gaturenhållning och 
snöröjning av anläggningar avsedda för alla trafikant- och trafikslag 
(gående, cyklister och fordonsförare) samt anläggningar för kollektivtrafik,  

- inom vägnät som kommunen är väghållare för ansvara för 
trafiksäkerhetsarbetet avseende alla trafikant- och trafikslag (gående, 
cyklister, fordonsförare och resenärer inom kollektivtrafiken) där inte annan 
nämnd har ansvar, 

- ansvara för ärenden avseende genomföranden av gatubyggnationer, 

- ansvara för gång- och cykelvägar, 

- ansvara för gatu- och väghållning, 
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- ansvara för kommunens samlade fordonsbehov samt 
  bilpool med undantag för nämnden för samhällsskydd mellersta 
Skaraborgs fordon, (gäller inte räddningstjänstens fordon), 

- ansvara för att genomföra kommunstyrelsens beslut om anläggande av nya 
järnvägsspår, förvaltning och underhåll av kommunens ägda järnvägsspår 

- fysiskt utförande åt den lokala kollektivtrafiken, 

- ansvara för att genomföra kommunstyrelsens beslut om anläggande av nya 
järnvägsspår, förvaltning och underhåll av kommunens ägda 
  järnvägsspår, 

- ansvara för förvaltning drift och underhåll av Falköpings flygplats, 

- ansvara för kommunens vatten- och avloppsfrågor, 

- ansvara för avslut av kommunens gamla deponier, 

- ansvara för tekniska frågor kring avfallshantering om dessa inte ligger på 
annat kommunalt organ,  ansvara för huvudmannaskap för verksamheten 
som verkställs av kommunförbundet Avfall Östra Skaraborg (AÖS), 

- ansvara för drift av anläggningarna för biogas och biogödsel, vilket 
innefattar bland annat underhåll och service av anläggningarna, att förse 
anläggningarna med rötbart material/substrat för produktionen, avsättning 
av biogödsel, ansvara för personal och arbetsmiljö vid anläggningarna, 
tillstånd och kontakt med tillsynsmyndigheter och övriga myndigheter samt 
att söka bidrag och stöd kopplat till produktionen. 

- ansvara för kommunens lokalvårdsverksamhet, 

- ansvara för kommunens matproduktion och därmed sammanhängande 
  verksamhet, 

- ansvara för kommunens postservice, 

- ansvara för receptionen i stadshus. 

§ 4  
Ekonomisk förvaltning 
Tekniska nämnden ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt 
förvaltningsområde och följa de av kommunfullmäktige meddelade 
föreskrifter för denna. I denna uppgift ingår bland annat att 

- underhålla den lösa egendomen inom nämndens förvaltningsområde. 

 

§ 5  
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Delegering från fullmäktige 
Tekniska nämnden ska besluta i följande ärenden 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på 
och på nämndens vägnar, träffa överenskommelse om betalning av fordran, 
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal 

- förhyra verksamhetslokaler åt samtliga förvaltningar 

- hyra ut byggnader/lokaler tillhörande Falköpings kommun med undantag 
för den uthyrning av lokaler som kultur-och fritidsnämnden ansvarar för 

- upplåta mark enligt ordningslagen  

- i övrigt upplåta mark på fastighet som hör till nämndens ansvarsområde 
och där upplåtelsen uppgår till högst ett år.  

 

Särskilda uppgifter 
§ 6  
Processbehörighet 
Tekniska nämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla 
mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 
författning eller beslut av kommunfullmäktige. 

 
§ 7  
Uppdrag och verksamhet 
Tekniska nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i 
lag eller annan författning. Tekniska nämnden ska följa det fullmäktige – i 
lag eller reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har 
bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 
och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

 

§ 8  
Organisation inom verksamhetsområdet 
Tekniska nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 
samt lagar och andra författningar för verksamheten.  

 

§ 9  
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Personalansvar 
Tekniska nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning 
med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. 
Tekniska nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 
inom sitt verksamhetsområde med undantag för de frågor om 
personalpolitik som kommunstyrelsen ansvarar för.  

 

§ 10  

Personuppgifter 
Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också 
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma 
för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens registerförteckning 
enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  

 

§ 11  

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
Tekniska nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Tekniska nämnden ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har 
fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat den, i reglemente och 
genom finansbemyndigande. 

Tekniska nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag 
som delegerats till dem har fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. 

Tekniska nämnden ska därutöver så snart större byggnads- och 
anläggningsprojekt (över fem miljoner kronor) färdigställts slutredovisa 
uppdraget till kommunfullmäktige i samband med årsredovisning och 
bokslut.  

Tekniska nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts 
nämnden enligt speciallag.  

 

§ 12  

Information och samråd 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 
ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 
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de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.  

När tekniska nämndens verksamhet och ärenden berör en annan nämnds 
verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med föreningar och 
organisationer när dessa är särskilt berörda. Tekniska nämnden beslutar om 
formerna för samrådet.  

 

§ 13  

Självförvaltningsorgan 
Tekniska nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller 
delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden 
får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets 
uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.  

 

Tekniska nämndens arbetsformer 
§ 14  

Sammansättning 
Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

 

§ 15  

Tidpunkt för sammanträden 
Tekniska nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av tekniska 
nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En 
begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 
extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 
med vice ordförandena. 
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

 

§ 16  

Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 
varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska 
den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.  

Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 
sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske 
inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen 
för kallelse. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen.  

 

§ 17  

Offentliga sammanträden 
Tekniska nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller 
i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  

 

§ 18  

Sammanträden på distans 
Tekniska nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
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Tekniska nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i nämnden. 

 

§ 19  

Beslutsförhet 
Tekniska nämnden får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot även 
tjänstgörande ersättare. 

 

§ 20  

Närvarorätt 
Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att 
närvara vid samtliga sammanträden. Nämnd får därutöver medge ledamot av 
kommunstyrelsen denna rätt. De får delta i överläggningarna men inte i 
besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden 
beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får tekniska nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot 
eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med tekniska 
nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt. Om tekniska nämnden beslutar det, får 
den som kallats delta i överläggningarna. 

Tekniska nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara 
vid nämndens sammanträden. 

 

§ 21 
Ordföranden 
Ordföranden ansvarar för att  

1. leda tekniska nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglementen, 

3. beredningsprocessen är ändamålsenlig, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i tekniska 
nämnden vid behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i tekniska nämnden, 
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6. bevaka att tekniska nämndens beslut verkställs. 

 

§ 21  

Presidium 
Tekniska nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

 

§ 22  

Ersättare för ordförande och vice ordförande 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser tekniska nämnden en 
annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs 
ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i tekniska nämnden längst 
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens 
uppgifter av den äldste av dem.  

Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid utser tekniska nämnden en annan ledamot som ersättare för den 
personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som den ersatta 
personen har haft. 

 

§ 23  

Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som 
står i tur om att denne ska tjänstgöra. 
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§ 24  

Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt 
proportionella valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om 
proportionellt valsätt, är stadgat om inträdesordningen för ersättare. 

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte 
rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i turordningen. 

Som huvudregel får en ersättare inte inträda under överläggningarna i ett 
ärende. Ordföranden avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske.  

§ 25  

Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts. 

En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om 
tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte 
förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare 
under sammanträdet.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens 
inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 

§ 26  

Yrkanden 
När tekniska nämnden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 
går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
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Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller läggas till, om inte tekniska nämnden beslutar 
medge det enhälligt. 

Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 
avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.  

 

§ 27  

Deltagande i beslut 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 
om tekniska nämnden fattar det med acklamation. 

 

§ 28  

Omröstningar 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som har 
utsetts att justera protokollet.  

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

 

§ 29  

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

- upptar namnet på någon som inte är valbar, 

- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
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- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av 
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 

§ 30  

Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till 
sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som 
har fastställt för justeringen av protokollet.. Vid omedelbar justering ska 
motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 

§ 31  

Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Tekniska nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet och 
justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

§ 32  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
Tekniska nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Tekniska nämnden ska underrätta kommunstyrelsen och lämna förslag om 
ändring och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig.  

§ 33  

Delgivningsmottagare 
Delgivning med tekniska nämnden sker med ordföranden, 
förvaltningschefen eller biträdande förvaltningschef. 
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§ 34  

Undertecknande av handlingar 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av tekniska nämnden 
ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som utsetts 
av tekniska nämnden i antagna delegationsbestämmelser. Vid förfall för 
ordföranden inträder en vice ordförande vars undertecknande ska 
kontrasigneras av anställd som utsetts av tekniska nämnden i antagna 
delegationsbestämmelser. 

Även i övrigt framgår av tekniska nämndens delegationsbestämmelser vem 
eller vilka som ska underteckna nämndens handlingar 

 

 

§ 35  

Utskott 
Inom tekniska nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Tekniska nämnden får 
därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser behövs. Till varje 
utskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas.  

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av 
arbetsutskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen 
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet 
lägga fram förslag till beslut. 

 
Inom ett utskott väljer tekniska nämnden för den tid nämnden beslutar bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 
nämnden vid valet bestämda ordningen.  
 
Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid 
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
  
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  
 
Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de 
bestämmelser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente.  
Tekniska nämnden får ytterligare reglera utskottens verksamheter i särskilda 
instruktioner. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (1) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 6 Dnr 2021/00550 

Ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av kultur- 

och fritidsnämndens reglemente i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag. 

2  Ändringen gäller från och med den 15 mars 2022 och ersätter 
kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2020. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till ändring av 
nämndens reglemente. Förslaget innebär i huvudsak att det förtydligas vad 
nämndens ansvar för driften av platåbergen innebär samt att det förtydligas 
inträdestidpunkten för ersättare som ska tjänstgöra vid ett sammanträde. 
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 
kommunledningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-01-05 
Kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till reglemente, 2022-01-04 
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2021-12-14 
Förslag till reglemente, 2021-12-14 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Sara Cronholm   Kommunjurist      sara.cronholm@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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 Kommunstyrelsen 

Ändring av kultur- och fritidsnämndens reglemente 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av kultur- 

och fritidsnämndens reglemente i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag. 

2 Ändringen gäller från och med den 15 mars 2022 och ersätter 
kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2020. 

Sammanfattning  
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till ändring av 
nämndens reglemente. Förslaget innebär i huvudsak att det förtydligas vad 
nämndens ansvar för driften av platåbergen innebär samt att det förtydligas 
inträdestidpunkten för ersättare som ska tjänstgöra vid ett sammanträde.  

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 december 2021, § 78, att 
föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av kultur- och fritidsnämndens 
reglemente. 
Reglementet beskriver kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden. 
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunjuristen och innebär i 
huvudsak följande ändringar. 
- Kommunfullmäktige beslutade i april 2021 att inrätta en ny platåenhet från 
den 1 april. Beslutet innebar att ansvaret för drift av spår, leder och fritids-
och aktivitetsområden inkluderat djurparken på Mösseberg samt spår och 
leder på Ålleberg flyttades från tekniska nämnden till kultur- och 
fritidsnämnden. Det strategiska ansvaret för platåbergen har 
kommunstyrelsen. I förslaget har det i § 3 förtydligats vad dessa ändringar 
innebär för kultur- och fritidsnämnden. 
- En komplettering har gjorts i § 25 om ersättares tjänstgöring som anger 
tidpunkten för när en ersättare som huvudregel kan inträda under ett 
sammanträde. 



 
  2(2) 

 

 

- Det föreslås även att en ny paragraf inrättas som beskriver vad som ska 
gälla för protokollsanteckningar.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det förslag som kultur- 
och fritidsnämnden har tagit fram är positivt. Kommunledningsförvaltningen 
anser dock att förslaget om att införa en paragraf om protokollsanteckning 
bör arbetas vidare med. Därför föreslår kommunledningsförvaltningen att 
paragrafen lyfts ur reglementet och i stället tas med vid nästa revidering av 
samtliga nämnders reglementen under nästa mandatperiod.   

Finansiering 
Kultur- och fritidsnämnden har angett att förslaget inte får någon påverkan 
på budgeten.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-01-05 
Kommunledningsförvaltningens slutliga förslag till reglemente, 2022-01-04 
Kultur- och fritidsnämndens beslut, 2021-12-14 
Förslag till reglemente, 2021-12-14 

Beslutet ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Anna Karin Linder, administratör 
Sara Cronholm, kommunjurist  
 
 
Sara Cronholm 
Kommunjurist 
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Kultur- och fritidsnämndens uppgifter 
§ 1 
Allmänt om kultur- och fritidsnämndens verksamhet 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja 
kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgäng-
lig och inkluderande kultur-, idrotts-, frilufts- och fritidsverksamhet. Kultur- 
och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för 
dem som verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedriver 
besöksnäringsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 
kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt biblio-
tekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den museala 
verksamheten enligt museilagen (2017:563). 
 
§ 2 
Kultur- och fritidsnämndens förvaltningsorgan 
Under kultur- och fritidsnämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
§ 3 
Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppgifter 
Kultur- och fritidsnämnden ska 
- leda och utveckla den kommunala kultur- och fritidsverksamheten, 
- erbjuda ett allsidigt, kvalitativt och innehållsrikt utbud såväl inom konst-

närliga och kulturella områden som inom idrotts- och fritidsverksam-
heter, 

- samarbeta med, stödja och stimulera föreningar, organisationer, grupper 
och enskilda som har anknytning till nämndens verksamhetsområden, 

- ge alla invånare likvärdiga möjligheter att ta del av och tillgodogöra sig 
utbudet inom nämndens ansvarsområde, 

- erbjuda ett utbud av mötesplatser, 
- ansvara för uthyrning av de idrottsanläggningar och samlingslokaler som 

nämnden disponerar samt verksamhetsservice vid idrottsanläggningar, 
- ansvara för drift av kommunens uppmärkta spår och leder på platåberget 

Mösseberg och uppmärkta vandringsleder på platåberget Ålleberg, vilket 
innefattar bland annat underhåll och service av anläggningarna. Ansvaret 
innefattar därutöver drift av följande områden på Mösseberg; djurparken 
och Skogssjön med omliggande fritids- och aktivitetsområden. Ansvaret 
innefattar de reinvesteringar som krävs för områdena samt investeringar i 
maskiner och annat för att klara driften (förutom byggnader vilka omfattas 
av tekniska nämndens ansvar).  

- prioritera verksamheter som riktar sig till barn och unga, 
- ansvara för kommunens museiverksamhet i enlighet med museilagen 

(2017:563) samt stödja lokalt kulturarvsarbete och lokalhistorisk 
forskning, 

- ingå i arbetet med att gestalta livsmiljöer av kommunens byggnader, 
anläggningar och offentliga utemiljöer, 
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- ansvara för inköp, utplacering, tillsyn, vård och gallring av kommunens 
konstsamling, 

- bedriva ett främjande och förebyggande folkhälsoarbete såsom fysisk 
aktivitet, god simkunnighet, ungas delaktighet och inflytande, inklude-
ring och folkbildning, 

- fullgöra kommunens uppdrag som huvudman enligt bibliotekslag 
(2013:801) med undantag för skolbiblioteksverksamhet, 

- främja barn- och ungdomskultur samt bidra till att barns kunskap om 
Falbygdens kulturarv ökar, 

- ta till vara och levandegöra Falbygdens kulturarv och särart,  
- utse mottagare av kommunens kultur-, idrotts- och föreningsledar-

stipendier, 
- fullgöra kommunens ansvar enligt spellagen (2018:1138). 

 
§ 4 
Ekonomisk förvaltning 
Kultur- och fritidsnämnden ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen 
inom sitt förvaltningsområde och följa de av kommunfullmäktige medde-
lade föreskrifter för denna. I denna uppgift ingår bl.a. att 
- underhålla den lösa egendomen inom nämndens förvaltningsområde. 
 
§ 5 
Delegering från fullmäktige 
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande ärenden 
- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på 

nämndens vägnar, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 
Särskilda uppgifter 

§ 6 
Processbehörighet 
Kultur- och fritidsnämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan 
i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, 
annan författning eller beslut av kommunfullmäktige. 
 
§ 7 
Uppdrag och verksamhet 
Kultur- och fritidsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som 
anges i lag eller annan författning. Kultur- och fritidsnämnden ska följa det 
fullmäktige – i lag eller reglemente, i samband med budget eller i annat sär-
skilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fast-
ställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  
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§ 8 
Organisation inom verksamhetsområdet 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 
samt lagar och andra författningar för verksamheten.  
 
§ 9 
Personalansvar 
Kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personal vid 
sin förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av 
kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden har hand om personal-
frågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med 
undantag för de frågor om personalpolitik som kommunstyrelsen 
ansvarar för. 
 
§ 10 
Personuppgifter 
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling 
av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också 
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensam-
ma för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens register-
förteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  
 
§ 11 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige 
hur den har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat den, i regle-
mente och genom finansbemyndigande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur 
uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som 
ålagts nämnden enligt speciallag.  
 
§ 12 
Information och samråd 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 
ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder. 
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När kultur- och fritidsnämndens verksamhet och ärenden berör en annan 
nämnds verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med före-
ningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Kultur- och fritids-
nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
§ 13 
Självförvaltningsorgan 
Kultur- och fritidsnämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt 
eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. 
Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
 
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets upp-
gifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsformer 

§ 14 
Sammansättning 
Kultur- och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
§ 15 
Tidpunkt för sammanträden 
Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 
bestämmer. 
 
Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av kultur- och fritids-
nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En 
begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 
extra sammanträdet. 
 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde. 
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 
med vice ordförandena. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 
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§ 16 
Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 
varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde 
ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresi-
denten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till 
åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
 
Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 
sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske 
inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen 
för kallelse. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragnings-
listan ska bifogas kallelsen. 
 
§ 17 
Offentliga sammanträden 
Kultur- och fritidsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. 
Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighets-
utövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  
 
§ 18 
Sammanträden på distans 
Kultur- och fritidsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samt-
liga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 
 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Kultur- och fritidsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans i nämnden. 
 
§ 19 
Beslutsförhet 
Kultur- och fritidsnämnden får handlägga ett ärende bara om mer än hälften 
av ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot 
även tjänstgörande ersättare. 
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§ 20 
Närvarorätt 
Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att 
närvara vid samtliga sammanträden. Nämnd får därutöver medge ledamot av 
kommunstyrelsen denna rätt. De får delta i överläggningarna men inte i 
besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden 
beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
Härutöver får kultur- och fritidsnämnden medge förtroendevald som inte är 
ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med kultur- 
och fritidsnämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om kultur- och fritidsnämnd-
en beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 
 
Kultur- och fritidsnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att 
närvara vid nämndens sammanträden. 
 
§ 21 
Ordföranden 
Ordföranden ansvarar för att 
1. leda kultur- och fritidsnämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglementen, 
3. beredningsprocessen är ändamålsenlig, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kultur- och 

fritidsnämnden vid behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kultur- och fritids-
nämnden, 

6. bevaka att kultur- och fritidsnämndens beslut verkställs. 
 
§ 22 
Presidium 
Kultur- och fritidsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
§ 23 
Ersättare för ordförande och vice ordförande 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt samman-
träde eller i en del av ett sammanträde, utser kultur- och fritidsnämnden en 
annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ord-
förandens uppgifter av den som varit ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
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längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ord-
förandens uppgifter av den äldste av dem. 
 
Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid utser kultur- och fritidsnämnden en annan ledamot som 
ersättare för den personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som 
den ersatta personen har haft. 
 
§ 24 
Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som 
står i tur om att denne ska tjänstgöra. 
 
§ 25 
Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ord-
ning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt proportionella 
valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt, är 
stadgat om inträdesordningen för ersättare. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte 
rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i turordningen. 
 
Som huvudregel får en ersättare inte inträda under överläggningarna i ett 
ärende. Ordföranden avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske.  
 
§ 26 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts. 
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En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om 
tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte 
förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare 
under sammanträdet. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens 
inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 
 
§ 27 
Yrkanden 
När kultur- och fritidsnämnden har förklarat överläggningen i ett ärende av-
slutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under över-
läggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller läggas till, om inte kultur- och fritidsnämnden 
beslutar medge det enhälligt. 
 
Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 
avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.  
 
§ 28 
Deltagande i beslut 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas. 
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 
om kultur- och fritidsnämnden fattar det med acklamation. 
 
§ 29 
Omröstningar 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som 
har utsetts att justera protokollet. 
 
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 
 



 12 

§ 30 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig om den 
- upptar namnet på någon som inte är valbar, 
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportio-
nellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
 
§ 31 
Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till 
sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska 
motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 
 
§ 33 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet 
och justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
§ 34 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom 
det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen och lämna 
förslag om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  
 
§ 35 
Delgivningsmottagare 
Delgivning med kultur- och fritidsnämnden sker med ordföranden eller 
förvaltningschefen. 
 
§ 36 
Undertecknande av handlingar 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av kultur- och fritids-
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nämnden ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd 
som utsetts av kultur- och fritidsnämnden i antagna delegationsbestämmel-
ser. Vid förfall för ordföranden inträder en vice ordförande vars underteck-
nande ska kontrasigneras av anställd som utsetts av kultur- och fritids-
nämnden i antagna delegationsbestämmelser. 
 
Även i övrigt framgår av kultur- och fritidsnämndens delegationsbestäm-
melser vem eller vilka som ska underteckna nämndens handlingar. 
 
§ 37 

Utskott 
Inom kultur- och fritidsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Kultur- och 
fritidsnämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser 
behövs. Till varje utskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas. 
 
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av 
arbetsutskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen 
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet 
lägga fram förslag till beslut. 
 
Inom ett utskott väljer kultur- och fritidsnämnden för den tid nämnden 
beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 
nämnden vid valet bestämda ordningen.  
 
Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportio-
nellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
  
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  
 
Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de bestäm-
melser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente.  
Kultur- och fritidsnämnden får ytterligare reglera utskottens verksam-
heter i särskilda instruktioner. 
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Kultur- och fritidsnämndens uppgifter 
§ 1 
Allmänt om kultur- och fritidsnämndens verksamhet 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja 
kultur- och fritidslivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgäng-
lig och inkluderande kultur-, idrotts-, frilufts- och fritidsverksamhet. Kultur- 
och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för 
dem som verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritidsnämnden bedriver 
besöksnäringsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 
kommunens folkbibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt biblio-
tekslagen (2013:801). Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den museala 
verksamheten enligt museilagen (2017:563). 
 
§ 2 
Kultur- och fritidsnämndens förvaltningsorgan 
Under kultur- och fritidsnämnden lyder kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
§ 3 
Kultur- och fritidsnämndens övergripande uppgifter 
Kultur- och fritidsnämnden ska 
- leda och utveckla den kommunala kultur- och fritidsverksamheten, 
- erbjuda ett allsidigt, kvalitativt och innehållsrikt utbud såväl inom konst-

närliga och kulturella områden som inom idrotts- och fritidsverksam-
heter, 

- samarbeta med, stödja och stimulera föreningar, organisationer, grupper 
och enskilda som har anknytning till nämndens verksamhetsområden, 

- ge alla invånare likvärdiga möjligheter att ta del av och tillgodogöra sig 
utbudet inom nämndens ansvarsområde, 

- erbjuda ett utbud av mötesplatser, 
- ansvara för uthyrning av de idrottsanläggningar och samlingslokaler som 

nämnden disponerar samt verksamhetsservice vid idrottsanläggningar, 
- ansvara för drift av kommunens uppmärkta spår och leder på platåberget 

Mösseberg och uppmärkta vandringsleder på platåberget Ålleberg, vilket 
innefattar bland annat underhåll och service av anläggningarna. Ansvaret 
innefattar därutöver drift av följande områden på Mösseberg; djurparken 
och Skogssjön med omliggande fritids- och aktivitetsområden. Ansvaret 
innefattar de reinvesteringar som krävs för områdena samt investeringar i 
maskiner och annat för att klara driften (förutom byggnader vilka omfattas 
av tekniska nämndens ansvar).  

- prioritera verksamheter som riktar sig till barn och unga, 
- ansvara för kommunens museiverksamhet i enlighet med museilagen 

(2017:563) samt stödja lokalt kulturarvsarbete och lokalhistorisk 
forskning, 

- ingå i arbetet med att gestalta livsmiljöer av kommunens byggnader, 
anläggningar och offentliga utemiljöer, 
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- ansvara för inköp, utplacering, tillsyn, vård och gallring av kommunens 
konstsamling, 

- bedriva ett främjande och förebyggande folkhälsoarbete såsom fysisk 
aktivitet, god simkunnighet, ungas delaktighet och inflytande, inklude-
ring och folkbildning, 

- fullgöra kommunens uppdrag som huvudman enligt bibliotekslag 
(2013:801) med undantag för skolbiblioteksverksamhet, 

- främja barn- och ungdomskultur samt bidra till att barns kunskap om 
Falbygdens kulturarv ökar, 

- ta till vara och levandegöra Falbygdens kulturarv och särart,  
- utse mottagare av kommunens kultur-, idrotts- och föreningsledar-

stipendier, 
- fullgöra kommunens ansvar enligt spellagen (2018:1138). 

 
§ 4 
Ekonomisk förvaltning 
Kultur- och fritidsnämnden ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen 
inom sitt förvaltningsområde och följa de av kommunfullmäktige medde-
lade föreskrifter för denna. I denna uppgift ingår bl.a. att 
- underhålla den lösa egendomen inom nämndens förvaltningsområde. 
 
§ 5 
Delegering från fullmäktige 
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande ärenden 
- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på 

nämndens vägnar, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 
Särskilda uppgifter 

§ 6 
Processbehörighet 
Kultur- och fritidsnämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan 
i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, 
annan författning eller beslut av kommunfullmäktige. 
 
§ 7 
Uppdrag och verksamhet 
Kultur- och fritidsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som 
anges i lag eller annan författning. Kultur- och fritidsnämnden ska följa det 
fullmäktige – i lag eller reglemente, i samband med budget eller i annat sär-
skilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fast-
ställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  
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§ 8 
Organisation inom verksamhetsområdet 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 
samt lagar och andra författningar för verksamheten.  
 
§ 9 
Personalansvar 
Kultur- och fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personal vid 
sin förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av 
kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden har hand om personal-
frågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med 
undantag för de frågor om personalpolitik som kommunstyrelsen 
ansvarar för. 
 
§ 10 
Personuppgifter 
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling 
av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden är också 
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensam-
ma för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens register-
förteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.  
 
§ 11 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige 
hur den har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat den, i regle-
mente och genom finansbemyndigande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur 
uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som 
ålagts nämnden enligt speciallag.  
 
§ 12 
Information och samråd 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 
ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag 
de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder. 
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När kultur- och fritidsnämndens verksamhet och ärenden berör en annan 
nämnds verksamhet ska dessa samråda. Samråd bör även ske med före-
ningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Kultur- och fritids-
nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
§ 13 
Självförvaltningsorgan 
Kultur- och fritidsnämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt 
eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. 
Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
 
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets upp-
gifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.  
 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsformer 

§ 14 
Sammansättning 
Kultur- och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
 
§ 15 
Tidpunkt för sammanträden 
Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden 
bestämmer. 
 
Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av kultur- och fritids-
nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En 
begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 
extra sammanträdet. 
 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde. 
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde 
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske 
med vice ordförandena. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen 
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje 
ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet. 
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§ 16 
Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 
varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde 
ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresi-
denten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till 
åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
 
Kallelsen ska skickas till varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 
sammanträdet. Kallelse sker elektroniskt. I undantagsfall får kallelse ske 
inom annan tid och/eller på annat sätt. Ordföranden bestämmer då formen 
för kallelse. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragnings-
listan ska bifogas kallelsen. 
 
§ 17 
Offentliga sammanträden 
Kultur- och fritidsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. 
Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighets-
utövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  
 
§ 18 
Sammanträden på distans 
Kultur- och fritidsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samt-
liga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 
 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Kultur- och fritidsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans i nämnden. 
 
§ 19 
Beslutsförhet 
Kultur- och fritidsnämnden får handlägga ett ärende bara om mer än hälften 
av ledamöterna är närvarande. I detta sammanhang räknas som ledamot 
även tjänstgörande ersättare. 
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§ 20 
Närvarorätt 
Kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att 
närvara vid samtliga sammanträden. Nämnd får därutöver medge ledamot av 
kommunstyrelsen denna rätt. De får delta i överläggningarna men inte i 
besluten. Närvarorätten omfattar inte ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden 
beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
Härutöver får kultur- och fritidsnämnden medge förtroendevald som inte är 
ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med kultur- 
och fritidsnämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen 
och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om kultur- och fritidsnämnd-
en beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 
 
Kultur- och fritidsnämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att 
närvara vid nämndens sammanträden. 
 
§ 21 
Ordföranden 
Ordföranden ansvarar för att 
1. leda kultur- och fritidsnämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglementen, 
3. beredningsprocessen är ändamålsenlig, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kultur- och 

fritidsnämnden vid behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kultur- och fritids-
nämnden, 

6. bevaka att kultur- och fritidsnämndens beslut verkställs. 
 
§ 22 
Presidium 
Kultur- och fritidsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. 
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
§ 23 
Ersättare för ordförande och vice ordförande 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt samman-
träde eller i en del av ett sammanträde, utser kultur- och fritidsnämnden en 
annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ord-
förandens uppgifter av den som varit ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
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längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ord-
förandens uppgifter av den äldste av dem. 
 
Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid utser kultur- och fritidsnämnden en annan ledamot som 
ersättare för den personen. Ersättaren ska fullgöra samtliga uppgifter som 
den ersatta personen har haft. 
 
§ 24 
Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska själv i så god tid som möjligt underrätta den ersättare som 
står i tur om att denne ska tjänstgöra. 
 
§ 25 
Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ord-
ning som fullmäktige har bestämt. Har ersättare valts enligt proportionella 
valsättet gäller vad som, i 25 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt, är 
stadgat om inträdesordningen för ersättare. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet. Ersättare som inte tjänstgör har dock inte 
rätt att framställa yrkanden eller delta i beslut. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer 
sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i turordningen. 
 
Som huvudregel får en ersättare inte inträda under överläggningarna i ett 
ärende. Ordföranden avgör vid vilken tidpunkt ett inträde får ske.  
 
§ 26 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts. 
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En ersättare som tjänstgjort i stället för sent ankommen ledamot är, om 
tjänstgöringen avslutats med anledning av att ledamoten inträtt i tjänst, inte 
förhindrad att tjänstgöra som ersättare för samma eller annan ledamot senare 
under sammanträdet. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens 
inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 
 
§ 27 
Yrkanden 
När kultur- och fritidsnämnden har förklarat överläggningen i ett ärende av-
slutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under över-
läggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 
något yrkande ändras eller läggas till, om inte kultur- och fritidsnämnden 
beslutar medge det enhälligt. 
 
Den ledamot som har framställt ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 
avslagsyrkande ska lämna det skriftligt.  
 
§ 28 
Deltagande i beslut 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 
ordföranden, innan beslutet fattas. 
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, 
om kultur- och fritidsnämnden fattar det med acklamation. 
 
§ 29 
Omröstningar 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av den ledamot som 
har utsetts att justera protokollet. 
 
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 
 
Ordföranden avger alltid sin röst sist. 
 
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 
någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 
 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 
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§ 30 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig om den 
- upptar namnet på någon som inte är valbar, 
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportio-
nellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
 
§ 31 
Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen bör lämnas till 
sekreteraren senast dagen efter sammanträdet dock före den tidpunkt som 
har fastställts för justeringen av protokollet. Vid omedelbar justering ska 
motiveringen lämnas omedelbart efter att beslutet har fattats. 
 
§ 32 
Protokollsanteckning 
Protokollsanteckningar anmäls under sammanträdets gång och lämnas in till 
nämndsekreteraren i anslutning till mötet. En protokollsanteckning ska vara 
skriftlig samt kort och koncis och får inte förses med bilagor.  

Ordförande avgör om protokollsanteckning ska tas in i protokollet.  

Innehållet i anteckningen bör redovisas för nämnden innan den tas in i 
protokollet. 
 
§ 33 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Kultur- och fritidsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt vid sammanträdet 
och justeras av ordföranden och en ledamot. 
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§ 34 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom 
det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  
 
Kultur- och fritidsnämnden ska underrätta kommunstyrelsen och lämna 
förslag om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  
 
§ 35 
Delgivningsmottagare 
Delgivning med kultur- och fritidsnämnden sker med ordföranden eller 
förvaltningschefen. 
 
§ 36 
Undertecknande av handlingar 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av kultur- och fritids-
nämnden ska undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd 
som utsetts av kultur- och fritidsnämnden i antagna delegationsbestämmel-
ser. Vid förfall för ordföranden inträder en vice ordförande vars underteck-
nande ska kontrasigneras av anställd som utsetts av kultur- och fritids-
nämnden i antagna delegationsbestämmelser. 
 
Även i övrigt framgår av kultur- och fritidsnämndens delegationsbestäm-
melser vem eller vilka som ska underteckna nämndens handlingar. 
 
§ 37 

Utskott 
Inom kultur- och fritidsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Kultur- och 
fritidsnämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott som nämnden anser 
behövs. Till varje utskott ska 5 ledamöter och 5 ersättare väljas. 
 
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av 
arbetsutskottet om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen 
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet 
lägga fram förslag till beslut. 
 
Inom ett utskott väljer kultur- och fritidsnämnden för den tid nämnden 
beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.  
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 
nämnden vid valet bestämda ordningen.  
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Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportio-
nellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 
  
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.  
 
Utöver det som nämns i denna paragraf gäller i tillämpliga delar de bestäm-
melser om arbetsformer för utskott som framgår av detta reglemente.  
Kultur- och fritidsnämnden får ytterligare reglera utskottens verksam-
heter i särskilda instruktioner. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (2) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 7 Dnr 2021/00552 

Startbesked för projektet "Nybyggnad av 
korttidsboende" och tilläggsanslag till tekniska 
nämndens investeringsbudget 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge tekniska 

nämnden startbesked avseende projektet ”Nybyggnad av korttidsboende”, 
35 miljoner kronor. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska 
nämnden tilläggsanslag med 2 miljoner kronor år 2023 avseende projektet 
”Nybyggnad av korttidsboende”. 

Sammanfattning 
Socialförvaltningen är i behov av lokaler för att kunna uppfylla kraven på att 
erbjuda LSS-insatsen korttidstillsyn och korttidsvistelse, vilka är tvingande.  
I flerårsplan för åren 2022-2024 är 33 miljoner kronor avsatt för ett nytt 
korttidsboende.  
Projektering har utförts utifrån den projektomfattning som beskrivs i 
förstudien med tillägg av en klimatanläggning och en solpanelsanläggning 
samt flytt av en fjärrvärmeledning. Efter utvärdering av inkomna anbud 
bedöms den totala projektkostnaden till 35 miljoner kronor inklusive 
inventarier, vilket är 2 miljoner kronor mer än avsatt anslag för projektet i 
flerårsplanen för år 2022-2024. 
För att hålla planerad tidsplan anser förvaltningen att tekniska nämnden bör 
föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ge tekniska nämnden 
startbesked för projektet samt bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag för 
investeringar med 2 miljoner kronor 2023 för projektet.  
Fastighetsavdelningen kommer efter färdigställandet av korttidsboendet 
debitera socialförvaltningen en internhyra vilken, med dagens 
förutsättningar, beräknas uppgå till 1 775 000 kronor per år.  
Tekniska nämnden har den 20 december 2021, § 120 beslutat att begära 
startbesked samt tilläggsanslag om 2 miljoner kronor från 
kommunfullmäktige. 
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 
kommunledningsförvaltningen. 
 
 

Beslutsunderlag 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2 (2) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-02 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-19 
Tekniska nämnden § 120/2021 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@falkoping.se   
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 Kommunstyrelsen 

Startbesked för projektet "Nybyggnad av 
korttidsboende" och tilläggsanslag till tekniska 
nämndens investeringsbudget 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ge tekniska 

nämnden startbesked avseende projektet ”Nybyggnad av korttidsboende”, 
35 miljoner kronor. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska 
nämnden tilläggsanslag med 2 miljoner kronor år 2023 avseende projektet 
”Nybyggnad av korttidsboende”. 

Sammanfattning  
Socialförvaltningen är i behov av lokaler för att kunna uppfylla kraven på att 
erbjuda LSS-insatsen korttidstillsyn och korttidsvistelse, vilka är tvingande.  
I flerårsplan för åren 2022-2024 är 33 miljoner kronor avsatt för ett nytt 
korttidsboende.  
Projektering har utförts utifrån den projektomfattning som beskrivs i 
förstudien med tillägg av en klimatanläggning och en solpanelsanläggning 
samt flytt av en fjärrvärmeledning. Efter utvärdering av inkomna anbud 
bedöms den totala projektkostnaden till 35 miljoner kronor inklusive 
inventarier, vilket är 2 miljoner kronor mer än avsatt anslag för projektet i 
flerårsplanen för år 2022-2024. 
För att hålla planerad tidsplan anser förvaltningen att tekniska nämnden bör 
föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ge tekniska nämnden 
startbesked för projektet samt bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag för 
investeringar med 2 miljoner kronor 2023 för projektet.  
Fastighetsavdelningen kommer efter färdigställandet av korttidsboendet 
debitera socialförvaltningen en internhyra vilken, med dagens 
förutsättningar, beräknas uppgå till 1 775 000 kronor per år.  
Tekniska nämnden har 2021-12-20 beslutat att begära startbesked samt 
tilläggsanslag om 2 mnkr från Kommunfullmäktige, Dnr 2021/00340. 
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Bakgrund 
Socialförvaltningen är i behov av lokaler för att bedriva korttidsverksamhet. 
Socialförvaltningen bedömer att nuvarande förhyrda lokaler på Näregården 
samt lokaler i kommunägd fastighet på Prästgårdsgatan ej är tillräckligt 
anpassade, varken utformning eller ytmässigt. Därutöver är Näregårdens 
underhåll eftersatt och hyran är relativ hög. Prästgårdsgatans lokaler kan 
istället användas till boendestödsgruppen som våren 2019 gick ur extern 
förhyrning på Södra Torggränd. Boendestödsgruppen som idag består av 
fyra personer förväntas öka de närmaste åren.  
Projektet bör genomföras för att uppfylla kraven på att erbjuda LSS-insatsen 
korttidstillsyn och korttidsvistelse som är tvingande. 
En förstudie har slutförts i maj 2020. I förstudien har ritningar och en 
produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen som är 
beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 
projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att 
projektinvesteringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader.  
Projektering har därefter utförts utifrån projektomfattning som beskrivs i 
förstudien. Anbudsförfrågan för nybyggnaden har skickats ut med sista 
anbudsdag 2021-12-09.  
Efter utvärdering av inkomna anbud bedöms den totala projektkostnaden till 
35 miljoner kronor inklusive inventarier, vilket är 2 miljoner kronor mer än 
avsatt anslag för projektet i flerårsplan 2022-2024 . De ökade kostnaderna 
beror delvis på en tillkommande kostnad på cirka 1 500 000 kronor för en 
klimatanläggning och en solpanelsanläggning samt flytt av en 
fjärrvärmeledning. Övrig avvikelse beror på att en förstudiekalkyl har en 
felmarginal eftersom denna beräknas på tidiga handlingar samt påverkas av 
marknadsläget i regionen vid tidpunkten för anbudsräkning. 
I enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och byggnads-
investeringar lyfts projektet till kommunfullmäktige för startbesked då 
projektkostnaden överstiger 30 miljoner kronor.  

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningens bedömning att projektet bör genomföras för 
att skapa förutsättningar för socialförvaltningen att kunna uppfylla kraven på 
att erbjuda LSS-insatsen korttidstillsyn och korttidsvistelse, vilka är 
tvingande. 
För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås besluta om 
att ge tekniska nämnden startbesked för projektet samt bevilja tekniska 
nämnden tilläggsanslag för investeringar med 2 miljoner kronor 2023 för 
projektet.  

Finansiering 
I kommunens flerårsplan 2022-2024 är 33 miljoner kronor budgeterade för 
projektet. För att finansiera projektet behöver anslaget 2023 ökas med 2 
miljoner kronor. Tekniska nämndens investeringsbudget utökas med 2 mnkr 
för 2023.  
Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka 1,6 
miljoner kronor per år.  
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Kommunens sammanlagda driftkostnad utgår ifrån projektdirektivets 
uppgifter och beräknas sjunka med 1 miljon kronor per år på grund av 
minskat personalbehov samt minskade hyreskostnader.  
Fastighetsavdelningen kommer efter färdigställandet av korttidsboendet 
debitera socialförvaltningen en internhyra vilken, med dagens 
förutsättningar, beräknas uppgå till 1 775 000 kronor per år.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-19 
Tekniska nämnden § 120/2021 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
 
 
Magnus Fleischer 
Ekonomichef 
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§ 8 Dnr 2022/00015 

Budgetramförändring av drifts- och investeringsbudget 
för år 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

budgetramförändring för år 2022, enligt bifogat underlag. 
2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera 

investeringsbudget med 4 500 000 kronor från år 2023 till år 2022 
avseende projektering Stadshuset. 

Sammanfattning 
I gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning är det endast 
kommunfullmäktige som kan besluta om budgetramförändringar inom drifts- 
och investeringsbudgeten. Under arbetet med flerårsplan för år 2022-2024 
framkom att vissa delar inför budget för år 2022 inte skulle bli färdigutredda, 
vilket innebar att budgetmedel avsattes på centrala poster för att senare 
omfördelas till respektive nämnd. Detta gäller främst internhyreskostnader 
och kapitalkostnader. I nämndernas arbete med verksamhetsplaner har även 
mindre behov av justeringar av driftsbudgetramar uppmärksammats för att 
bättre stämma överens med verkliga förutsättningar under budgetåret 2022. 
Efter att socialförvaltningen flyttat ur sina kontor i stadshuset och utifrån den 
obligatoriska ventilationskontrollens (OVK) som genomfördes i stadshuset 
under hösten år 2021, vilken visade på undermålig ventilation i samman-
trädeslokaler, framkom möjligheter för att bygga nya sammanträdeslokaler. 
Detta genom att flytta barn- och utbildningsförvaltningens kontor från 
entréplan till socialförvaltningens tidigare lokaler. Nya sammanträdeslokaler 
kopplat till stadshusets entré och atrium skulle innebära förbättrad 
tillgänglighet till kommunens möteslokaler. Finansiering av detta görs 
genom ombudgetering av projekteringsmedel av stadshuset från år 2023 till 
år 2022. Den internhyresökning som sker kommer att tas med till kommande 
budgetprocess för år 2023-2025. 
Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 
protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 
kommunledningsförvaltningen. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-11 
Sammanställning budgetramförändring för år 2022 del 1 (Excel fil) 
Flerårsplan för år 2022-2024 
  
Paragrafen skickas till   Kommunstyrelsen  



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 
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 Kommunstyrelsen 

Budgetramförändring av drifts- och investeringsbudget 
för år 2022 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om 

budgetramförändring för år 2022, enligt bifogat underlag. 
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera 

investeringsbudget med 4 500 000 kronor från år 2023 till år 2022 
avseende projektering Stadshuset. 

Sammanfattning  
I gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning är det endast 
kommunfullmäktige som kan besluta om budgetramförändringar inom drifts- 
och investeringsbudgeten. Under arbetet med flerårsplan för år 2022-2024 
framkom att vissa delar inför budget för år 2022 inte skulle bli färdigutredda, 
vilket innebar att budgetmedel avsattes på centrala poster för att senare 
omfördelas till respektive nämnd. Detta gäller främst internhyreskostnader 
och kapitalkostnader. I nämndernas arbete med verksamhetsplaner har även 
mindre behov av justeringar av driftsbudgetramar uppmärksammats för att 
bättre stämma överens med verkliga förutsättningar under budgetåret 2022. 
Efter att socialförvaltningen flyttat ur sina kontor i stadshuset och utifrån den 
obligatoriska ventilationskontrollens (OVK) som genomfördes i stadshuset 
under hösten år 2021, vilken visade på undermålig ventilation i samman-
trädeslokaler, framkom möjligheter för att bygga nya sammanträdeslokaler. 
Detta genom att flytta barn- och utbildningsförvaltningens kontor från 
entréplan till socialförvaltningens tidigare lokaler. Nya sammanträdeslokaler 
kopplat till stadshusets entré och atrium skulle innebära förbättrad 
tillgänglighet till kommunens möteslokaler. Finansiering av detta görs 
genom ombudgetering av projekteringsmedel av stadshuset från år 2023 till 
år 2022. Den internhyresökning som sker kommer att tas med till kommande 
budgetprocess för år 2023-2025. 
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Bakgrund 
Falköpings kommuns budgetramar för drifts- och investeringsbudget för år 
2022 beslutades av kommunfullmäktige den 25 oktober 2021, § 117. 
I budgetprocessen inför år 2022 framkom att beräkningar av budgetramar 
kopplat till internhyra för år 2022 samt eventuella kapitalkostnads-
förändringar inte skulle hinna genomföras i tid för att komma med till 
antagandet av flerårsplanen för år 2022-2024. Istället gjordes en avsättning 
av budgetmedel under centrala poster för denna kostnad som nu behöver 
omfördelas ut till respektive nämnd.  
I samband med att nämnderna arbetade fram verksamhetsplaner baserat på 
kommunfullmäktiges beslut, § 117 om flerårsårsplanen för år 2022-2024, 
framkom några mindre avvikelser som behöver justeras mellan nämnderna, 
centrala- och övriga poster. 
Internhyresförändring för år 2022 

Samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställde under hösten år 2021 
internhyreskontrakt och internhyresnivåer för år 2022 enligt gällande 
riktlinje för hyressättning (2021-07-01). I och med de nya internhyresavtalen 
har schablonkostnaden, som tidigare låg jämnt fördelad per kvadratmeter i 
kommunen, istället kopplats till varje enskilt fastighetsobjekt. Detta har fått 
till följd att bland annat internhyreskostnaden för förskole- och skollokaler 
ökat medan internhyran för andra lokaler minskat. Totalt görs en 
budgetramförändring till nämnderna på 4 030 000 kronor vilka tillförs från 
centrala poster för år 2022 då det gjordes en budgetramavsättning kopplat till 
dessa under budgetprocessen. 
Kapitalkostnad för park/gata, samhällbyggnadsförvaltningen 

I budgetprocessen inför år 2022 har kompensationen för nämndernas 
förändrade kapitalkostnader gjorts om. Vilket innebär att istället för att 
nämnden i efterhand blir kompenserad för verklig kapitalkostnad ska 
kapitalkostnaden beräknas i förväg och fördelas ut till respektive nämnd.  
Denna förändring av beräknade kapitalkostnader genomförs för att ge en 
bättre ekonomistyrning i kommunen, vilket ska leda till bättre prognoser och 
fånga upp eventuella avvikelser mot tidigare budget i investeringsprojekt. 
Under budgetprocessen var det oklart vilka projekt som skulle kunna 
beräknas slutföras under år 2022 inom samhällsbyggnadsförvaltningen och 
park/gata. En avsättning gjordes därför i driftsbudgeten för år 2022 under 
centrala poster. Totalt beräknas samhällsbyggnadsförvaltningens 
kapitalkostnader öka med 420 000 kronor och avser främst ökade volymer 
inom gator kopplat till mark- och exploateringsprojekt som färdigställs inom 
Fåraberget och Marjarp. 
Internkostnadsförändring städ för år 2022  

I löneöversyn för år 2021 kompenserades samhällsbyggnadsförvaltningen 
för ökade lönekostnader avseende personal inom städavdelningen. Då 
samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar övriga nämnder verklig 
städkostnad skulle denna budgetramjustering istället tillfallit de köpande 
nämnderna. Samhällbyggnadsförvaltningen har beräknat att helårseffekten 
på detta uppgår till 820 000 kronor för år 2022, vilket omfördelas från 
tekniska nämndens budgetram till köpande nämnders budgetramar enligt 
underlag. 
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Rättning av SMS internhyra för år 2021 

I samband med sänkningen av internräntan under år 2021 påverkades även 
nämndernas internhyreskostnad för innevarande år. I samband med arbetet 
med verksamhetsplanerna framkom att nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg (SMS) belastats med budgetramneddragning om hundra 
procent av internhyresförändringen där, internhyresförändringen istället bara 
skulle ha avsett Falköpings kommuns del. Nämnden får en 
budgetkompensation med 110 000 kronor från återföring av kapitalkostnader 
under övriga budgetposter för år 2022. 
Förändring av socialnämndens budgetramar för år 2022 

Socialnämnden har i ärendet verksamhetsplan för år 2022-2024, § 112/2021, 
tagit beslut om att föreslå kommunfullmäktige att flytta budget mellan 
nämndens ramar med 604 000 kronor från budgetramen för Individ- och 
familjeomsorg till budgetramen för Gemensamt, vård och omsorg.  
Budgetväxling mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen avseende 

kollektivtrafik 

I arbetet med nämndernas verksamhetsplaner och översyn av reglementen 
framkom behov av att återföra budgetmedel avseende kollektivtrafik från 
tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Tjänstepersoner i 
samhällsbyggnads- och kommunledningsförvaltningen har tagit fram 
beräkningsunderlag om 1 580 000 kronor, vilket ska budgetväxlas mellan 
tekniska nämnden och kommunstyrelsen. 
Ombudgetering av projekteringsmedel för stadshuset 

I flerårsplan för år 2022-2024 fanns investeringsmedel om 5 000 000 kronor 
avsatta till projektering av stadshuset. I denna projektering skulle bland 
annat en översyn av stadshusets ventilation ingå. Under hösten år 2021 
genomfördes dels en OVK av stadshuset, som visade på dålig ventilation för 
mötesrum. Under hösten flyttade socialförvaltningen ut ur sina lokaler i 
stadshuset till Ranliden. I och med detta uppkom möjligheter för barn- och 
utbildningsförvaltningen att komma ur sina nuvarande kontor i stadshuset, 
kontor som är kopplade till dålig arbetsmiljö då de är placerade utmed 
atriumet i stadshusets entréplan, för att istället flytta upp till tidigare 
socialförvaltningens korridor.  
Inför omflyttningen passar även fastighetsavdelningen på att renovera och 
iordningställa korridoren. I och med att barn- och utbildningsförvaltningen 
lämnar sina kontor kan dessa istället byggas om till nya mötesrum utmed 
atriumet på entréplan i stadshuset. Detta utifrån den genomförda OVK, som 
visade på brister i de mötesrum som används idag, men även för att göra 
stadshusets mötesrum mer tillgängliga att boka även för dem utanför 
stadshuset, samt att det blir färre utomstående som rör sig bland de olika 
avdelningarna och korridorerna i stadshuset.  
Beräknad investeringskostnad är 500 000 kronor för ombyggnation av 
socialförvaltningens lokaler och 6 000 000 kronor för nya möteslokaler i 
stadshusets entréplan. Ombyggnationen av socialförvaltningens gamla 
lokaler görs inom fastighetsavdelningens investeringsmedel för 
lokalförändringar under innevarande år. För ombyggnation av stadshusets 
entréplan till möteslokaler används 1 500 000 kronor av fastighets-
avdelningens investeringsmedel för lokalförändringar under innevarande år. 
Resterande investeringsmedel för projektering av stadshuset om 4 500 000 
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kronor ombudgeteras från år 2023 till år 2022. Medel finns dock kvar inom 
tekniska nämndens investeringsbudget.  
Fortsatt utveckling av stadshuset kommer att beredas i lokalgruppen, då nya 
kontorsytor kan frigöras när mötesrum runt om i stadshuset kommer att 
centreras till entréplan, för att sedan lyftas in i kommande budget- och 
investeringsprocess. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har utifrån drifts- och investeringsbudget för 
år 2022 samlat in nämndbeslut och förändringar från nämnderna och 
sammanställt budgetramförändringen i Excelfilen ”Underlag till 
budgetramförändring för år 2022 del 1”.  
Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att alla 
budgetramförändringar inom Falköpings kommuns driftsramar för år 2022, 
som beskrivs i underlag till budgetframförändring för år 2022 ska 
genomföras. Förändringen bör ske då kostnader enligt god redovisningssed 
ska belasta den verksamhet som kostnaden avser. Om ingen förändring av 
budgetramarna sker kommer detta istället bli en avvikelse i den ekonomiska 
uppföljningen. Alla ovanstående budgetramförändringar är neutrala i 
förhållande till kommunens resultat för år 2022, då alla justeringar sker 
mellan nämnder, centrala eller övriga budgetramar. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning avseende ombudgetering av 
investeringsmedel kopplat till projektering stadshuset, mellan år 2023 och år 
2022, för iordningställande av ny kontorsyta för barn- och 
utbildningsförvaltningen samt nya möteslokaler är att detta bör genomföras 
som ett delprojekt i ombyggnationen av stadshuset. Detta möjliggör bättre 
arbetsmiljö för barn- och utbildningsförvaltningen samt öppnar upp 
kommunhusets möteslokaler så att dessa blir enklare att använda även för 
dem som arbetar utanför stadshuset idag. Lokalgruppen ska dock fortsätta 
med planeringen inför fortsatt ombyggnation av stadshuset och kommer att 
vävas in i kommande budgetprocess. 

Finansiering 
Alla budgetramförändringar i ärendet är finansierande utifrån gällande 
flerårsplan för år 2022-2024.  
När det gäller budgetramförändringar av driftsbudgeten påverkas inte 
resultatet utan alla justeringar sker mellan nämnder, centrala- eller övriga 
poster.  
Ombyggnation av socialförvaltningens gamla lokaler samt nya mötesrum till 
stadshusets entréplan finansieras dels ifrån fastighetsavdelningens 
investeringsmedel för löpande lokalförändringar under innevarande år men 
även genom kvarvarande investeringsmedel för projektering av stadshuset. 
Investeringsbudgeten för år 2022 ökas med 4 500 000 kronor men 
finanserias genom ombudgetering av projektering stadshuset från år 2023 till 
år 2022 och att dessa investeringsmedel omvandlas till att avse byggnation 
av nya möteslokaler i stadshuset. Internhyresförändringen kommer att 
behandlas i kommande budgetprocess inför flerårsplan för år 2023-2025, 
eventuell påverkan på år 2022 kommer behandlas som en avvikelse för 
berörd nämnd. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-11 
Sammanställning budgetramförändring för år 2022 del 1 (Excel fil) 
Flerårsplan för år 2022-2024 

Beslutet ska skickas till 
Alla nämnder 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef 
 
 
Christoffer Eriksson 
Bitr. ekonomichef 



Driftsbudget (tkr) BUDGET
 2022

Internhyresförändring 
för år 2022 

2021-10-25
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder
Barn- och utbildningsnämnden -813 000 -6 500
Byggnadsnämnden -1 000 0
Kommunstyrelsen -105 100 470
Kompetens- och arbetslivsnämnden -111 600 -70
Kultur- och fritidsnämnden -72 000 790
Samhällsskydd mellersta Skaraborg -33 100 0
Socialnämnden -841 000 -2 170

Gemensamt Vård och omsorg -696 800 -2 020

Individ- och familjeomsorg -144 200 -150

Tekniska nämnden -192 700 3 450
Kommunrevisionen -1 300
Valnämnden -800
Överförmyndare -4 000

Summa nämnder -2 175 600 0 -4 030
Centralt

Pensioner och lönebikostnader -36 000
Personalomkostnader -9 000
Löneöversyn 2022 -7 900
Löneöversyn 2022-2023 0
Löneöversyn 2023-2024 0
Förändring av semesterlöneskuld 0
Moms omsorgsboende 5 000
Centrala potter att fördela

Tillfällig bugdetpott, oförutsett -3 000

Strategiska utvecklingsmedel -6 000

Utredning lokalbehov -10 000 1 050

Oklara centrala poster -3 400 2 980
Vinst vid avyttring av tillgångar 5 000
Förlust vid avyttring av tillgångar 0
Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7 000

Summa centralt -72 300 0 4 030
Summa skattefinansierade verksamheter -2 247 900 0 0
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 0
Biogas -2 700

Summa taxefinansierade verksamheter -2 700 0 0
Totalt -2 250 600 0 0

Övriga poster
Avskrivningar -148 700
Återföring av kapitalkostnader 170 300
Skatteintäkter 1 528 600
Generella statsbidrag 757 100



Finansiella intäkter 9 000
Finansiella kostnader -16 000
Finansiering av ombudgeteringar via RUR 0

Summa övriga poster 2 300 300 0 0

Årets resultat 49 700 0 0



Rättning av SMS 
internhyra för år 2021 

Kapitalkostnad 
Park/Gata 

samhällsbyggna
dsförvaltningen 

Internkostnads-
förändring städ 

för år 2022 

Förändring av 
SN budgetramar 

för år 2022 

Budgetväxling 
kollektivtrafik

TN/KS 

Förändring 
2022 

-490 -6 990
0 0

-10 -1 580 -1 120
-30 -100
-50 740

-110 -10 -120
0 -230 0 -2 400

-230 -604 -2 854

604 454

-420 820 1 580 5 430
0
0
0

-110 -420 0 0 0 -4 560

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

1 050

420 3 400
0
0
0

0 420 0 0 0 4 450
-110 0 0 0 0 -110

0
0

0 0 0 0 0 0
-110 0 0 0 0 -110

0
110 110

0
0



0
0
0

110 0 0 0 0 110

0 0 0 0 0 0



Ny budget
2022 

-819 990
-1 000

-106 220
-111 700
-71 260
-33 220

-843 400
-699 654

-143 746

-187 270
-1 300

-800
-4 000

-2 180 160

-36 000
-9 000
-7 900

0
0
0

5 000
0

-3 000

-6 000

-8 950

0
5 000

0
-7 000

-67 850
-2 248 010

0
-2 700
-2 700

-2 250 710

-148 700
170 410

1 528 600
757 100



9 000
-16 000

0
2 300 410

49 700



INVESTERINGSBUDGET (tkr) BUDGET 
2022 

Ombudgetering
projekt Stadshuset  

(2023) 
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -4 200 
Byggnadsnämnden 0
Kommunstyrelsen -63 900 

Kommunledningsförvaltningen -5 000 

Mark och exploatering -56 900 

Investeringspott för oförutsett -2 000 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -700 
Kultur- och fritidsnämndenn -1 600 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg -6 200 
Socialnämnden -4 200 
Tekniska nämnden -153 100 -4 500 
Kommunrevisionen 0
Valnämnden 0

Suma skattefinansierad verksamhet -233 900 -4 500 0
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -36 300 
Biogas 0

Summa taxefinansierade verksamheter -36 300 0 0

INVESTERINGSBUDGET -270 200 -4 500 0



Ny Budget 2022 

-4 200 
0

-63 900 
-5 000 

-56 900 

-2 000 

-700 
-1 600 
-6 200 
-4 200 

-157 600 
0
0

-238 400

-36 300 
0

-36 300

-274 700
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2021-10-25 

produktion: falköpings kommun, kommunledningsförvaltningen 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande finansiella mål: 
 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och statsbidrag. Över tid avser en 

tioårsperiod. För perioden år 2022-2024 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45 miljoner 

kronor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2022-2024.  
Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och 

resultat, dvs låneskulden skall inte öka.   
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen på 21,95 ska vara oförändrad 

under år 2022. 
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna driftsbudgeten för år 2022 och plan 2023-

2024. 
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna investeringsbudgeten för år 2022 och plan 

2023-2026. 
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna resultatbudget, balansbudget och 

finansieringsbudget för år 2022 och plan 2023-2024. 
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att följa upp 2022 års 

löneöversyn och vid behov utfördela avsatta centrala medel för löneöversyn till nämnderna. 
7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att besluta om 

användning och fördelning av centrala budgetpotter, tillfällig budgetpott för oförutsett, strategiska 

utvecklingsmedel, utredning lokalbehov samt utredning driftkostnader MEX/fastigheter. 
8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta 

fram verksamhetsplan för år 2022-2024 med verksamhetsmål och verksamhetsbudget utifrån fastställd 
budgetram.   

9. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 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. 

10. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa 
re/löpande investeringsbudgeten. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022. Till 
budgetprocessen för år 2023-2025 ska underlag för periodens re/löpande investeringar presenteras samt 
till budgetprocess för år 2024-2026 ska nytt förslag på re/löpande investeringar tas fram. 
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En hållbar framtid för Falköpings kommun
År 2020 och 2021 har för många varit utmanande år 
där den globala pandemin har medfört mycket li-
dande, oro och frustration. Hoppet om en ljusare tid 
bortom pandemin växer sig dock allt starkare. Den 
omfattande vaccineringen möjliggör lättade restrikt-
ioner och vi återgår sakta men säkert till det liv vi 
hade före pandemin.  

Det ekonomiska läget ser betydligt ljusare ut än vad 
det gjorde för ett år sedan. Den stora arbetslöshet 
med minskning av skatteintäkter som följd som Sve-
riges kommuner och regioner prognostiserade har 
inte slagit in, och SKRs prognoser är nu mycket mer 
positiva. Detta innebär att kommunens ekonomi ser 
starkare ut och vi har därför möjligheten att göra ett 
antal politiska satsningar.  

Den enskilt största satsningen i vår budget går till 
barn- och utbildning, och den är en fortsättning på 
de satsningar vi gjort i budgetarna för både år 2020 
och 2021. Skolan är avgörande för att alla barn, oav-
sett bakgrund, ska få goda chanser att förverkliga 
sina drömmar. I den formas även morgondagens 
kompetensförsörjning och därför behöver det ges 
goda möjligheter att skapa fler trygga och självstän-
diga individer. Majoriteten är fast besluten att ge 
våra förskolor och skolor bästa möjliga förutsätt-
ningar även år 2022, och skjuter därför till 5,0 miljo-
ner för att komma till rätta med det underskott som 
nämnden har haft sedan många år tillbaka och gör 
samtidigt en riktad satsning på förskolan och grund-
skolan om 10 miljoner. Båda dessa satsningar är per-
manenta tillskott vilket skapar förutsägbarhet och 
långsiktighet.  

Pandemin har slagit särskilt hårt mot våra äldre invå-
nare. Det är därför viktigt att fokusera på att bryta 
den ofrivilliga ensamheten och skapa fler aktiviteter 
som ger mervärde för målgruppen. Vi väljer därför 
att göra en satsning om 2,0 miljoner till en förstärk-
ning av den öppna dagverksamheten för äldre.  

Falköpings kommun ska ha ett av Sveriges bästa nä-
ringslivsklimat. Växande och välmående företag läg-
ger grunden för en trygg välfärd och en attraktiv 
kommun även i framtiden. När fler företagare finner 
det attraktivt att satsa i vår kommun, ger det möjlig-
het för fler invånare att få jobb och det medför också 
att färre invånare riskerar att hamna i bidragsbero-
ende och utanförskap. Fortfarande står alltför många 
människor långt ifrån arbetsmarknaden i vår kom-
mun och det ställer krav på att kommunen har en 
tydlig lokal arbetslinje. Vi tillför därför 5,0 miljoner 
för att kunna genomföra arbetsmarknadsåtgärder 
med syfte att få fler i egen försörjning och färre med 
ekonomiskt bistånd.  

Med en ny och ambitiös klimatstrategi på plats ökar 
vi nu tempot för att nå målet att Falköping ska vara 
en fossilfri kommun år 2030. Det är helt nödvändigt 
att vi fortsätter ta vårt ansvar för att nå de globala 
målen och respektive nämnd ska nu genomföra om-
ställningar i sina verksamheter för att bidra till att 
uppnå målet. Vi ser ett behov av att kunna ha bra 
verktyg för att mäta och följa upp våra utsläpps-
minskningar och avsätter därför ekonomiska resurser 
för att ta fram detta tillsammans med en koldioxid-
budget. Därutöver skjuter vi till medel för att stötta 
och samordna genomförandet av klimatstrategin. 
Sammantaget görs en förstärkning av det centrala 
klimatarbetet med 1,2 miljoner kronor. 

Hela Falköpings kommun ska leva, det är viktigt för 
vår oss i den politiska majoriteten! Det gäller såväl 
tillgången på kommunal service i form av exempel-
vis förskola och skola, som betydelsen av det finns 
en stor gemenskap och stolthet över den ort eller 
bygd vi lever i. Vi vill därför förstärka arbetet med 
områdesbaserad utveckling och skjuter till 1 miljon 
för att arbeta med detta i hela kommunen. Därtill ser 
vi ett behov av att lyfta nivån på gestaltning och ut-
smyckning runt om i våra tätorter och avsätter 1,0 
miljon för detta. 

Falköpings kommun ska vara en fantastisk plats att 
leva, bo och verka på. Det är en känsla vi skapar till-
sammans. Vi i den politiska majoriteten fortsätter 
med denna budget att visa på ett tryggt ledarskap, 
ordning i ekonomin och ett miljö- och klimatarbete 
på frammarsch.  

En kommun – vår kommun – är dock så oändligt 
mycket mer än en plats och geografisk yta. Den är 
lager på lager av historia, nutid och planer för fram-
tiden. Den är resultatet av många generationers ar-
bete, strävan och drömmar. Vår kommun är alla 
människor som levt i den, alla som bor i den i dag 
och alla de som ska komma. Vår uppgift är att fort-
sätta skapa en hållbar framtid för Falköpings kom-
mun.  

 

Adam Johansson (M) 

Karola Svensson (C) 

Dan Hovskär (KD) 

Annika Carp (L) 

Erik Kyrkander (V) 

Camilla Funke (MP) 
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Inledning
syfte 

Falköpings kommuns flerårsplan för år 2022-2024 
tas fram enligt gällande riktlinjer för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning. Syftet med flerårsplanen är att 
fungera som ett verktyg för nämnder och medbor-
gare hur Falköpings kommun fördelar resurser och 
ramar till verksamhet och mål för kommande tre 
åren. 

Flerårsrapporten ska ta sin utgångspunkt i kommu-
nen som helhet, men där varje nämnd har ansvar att 
bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål. 
Varje nämnd ska utifrån flerårsplanen för år 2022-
2024 ta fram verksamhetsplaner där de övergripande 
målen bryts ner till nämndsnivå samt uppföra verk-
samhetsbudget utifrån de ramar som antas i flerårs-
planen. 

Flerårsplan och budget ska användas av kommunens 
verksamheter men också av kommuninvånare och 
aktörer som vill verka i Falköpings kommun. När 
Falköpings kommun eller Falköping skrivs i doku-
mentet menas den geografiska ytan och när kommu-
nens verksamheter eller kommunen används relate-
rar detta till Falköpings kommun som organisation. 

kommunens uppdrag 

Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhälls-
funktioner som en del av den service som samhället 
ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter 
styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser 
där det framkommer att den ansvarar för barnom-
sorg, utbildning, socialtjänst och äldrevård liksom 
ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, mil-
jöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunalla-
gen är att kommunen genom sitt självstyre får be-
stämma vad den ska arbeta med och i vilken omfatt-
ning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kom-
munen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta 
och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. 
Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarom-
råden tillsammans med budget ut till nämnderna.  

organisation 

Förutom traditionell kommunal förvaltningsform be-
drivs kommunal verksamhet även i annan juridisk 
form. Falköpings kommun äger 100 procent av Fal-
köpings Hyresbostäder AB och Ekehagens Forn-
tidsby AB. 

Dessutom äger kommunen 49 procent av Falbyg-
dens Bredband AB, resterande 51 procent ägs av 
Solör Bioenergi AB. 

 

 

  

 

KOMMUNAL VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM 

 Skaraborgs kommunalförbund 
 

 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 
(Falköping, Hjo, Gullspång, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda) 

 

 Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) 
(Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro) 

 

 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 
(Falköping, Skara och Skövde) 
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Vision, mål och styrning 
kommunens vision – Det goda livet 

Det Goda Livet är kommunens vision om det håll-
bara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, 
även för kommande generationer. Det Goda Livet 
bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva in-
vånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka väl-
befinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings 
kommun.  

 
Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, in-
flytande och hälsa. När enskilda individer och grup-
per får möjlighet att påverka sin livskvalitet och ut-
vecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av 
medskapande som bidrar till meningsfullhet. Me-
ningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet 
för Falköpings kommuns invånare.  Falköping tar 
ansvar för en gemensam framtid och en hållbar ut-
veckling. Kommunen vill skapa det goda livet för 
kommunens invånare och för kommande generat-
ioner.    

Viljan är att driva en förändringsprocess där kom-
munen går före i utvecklingen av ett hållbart sam-
hälle, där naturens och de mänskliga resurserna an-
vänds medvetet och balanserat. Ekologin sätter ra-
marna 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 sam-
hället där de mänskliga behoven uppfylls. Kommu-
nen ser ett tydligt samband mellan hållbara sats-
ningar 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 be-
handlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas 
av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att 
goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och 
samverkan.   

agenda 2030 

Kommunens vision om det goda livet, med de tre 
hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade må-
len hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030.  

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar ut-
veckling. 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 utma-
ningar kommunen ställs inför är komplexa och agen-
dan 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 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 
 

I Falköpings kommun skapas det goda 
livet – det är tillsammans som ett 
hållbart samhälle utvecklas 

Ett socialt hållbart Falköping utgår från 
alla människors lika värde och mänskliga 
rättigheter och skapas tillsammans med 

kommuninvånarna. Det handlar om att bygga ett 
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där alla 
invånare ska känna respekt och delaktighet, ha in-
flytande i samhället och ha resurser att styra över 
ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreat-
ion, hälsa, trygghet och sociala nätverk. Ett sam-
hälle med öppna och toleranta invånare möjliggör 
nya möten mellan invånare med skilda bakgrunder, 
erfarenheter och referensramar som är nödvändiga 
för den socialt hållbara samhällsutvecklingen. 

Medborgardialog är av central betydelse i kommu-
nens arbete med de övergripande målen och mot 
visionen Det goda livet i Falköping. Genom att 
skapa arenor för dialog kan invånare medskapa 
framtidens hållbara kommun och vara en del av 
samhällsgemenskapen och utvecklingen. För att alla 
ska känna att de är en del av samhället och kan ut-
öva sitt medborgarskap förutsätts i allt högre grad 
också en digital delaktighet.  

Med delaktighet följer en ökad trygghet. Den fak-
tiska och den upplevda tryggheten skapas genom 
möten mellan människor och när relationer byggs. 
Det är ett ansvar som delas av alla i Falköpings 
kommun. En förutsättning för att uppnå visionen av 
Det goda livet är att Falköpings kommun är en 
trygg plats att leva och bo på. Social hållbarhet ska 
ge alla invånare lika möjligheter till en god livs-
miljö. 

Förebyggande insatser barn och unga 

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande in-
satser för barn och unga prioriteras. Det handlar om 
tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för att 
kommunen ska växa och utvecklas. Det görs genom 
satsningar på verksamheter för barn och unga där 
socioekonomiska faktorer beaktas. Alla barn och 
unga som lever och verkar i kommunen ska känna 
sig delaktiga i och medansvariga för samhällsut-
vecklingen. Kommunen ska skapa förutsättningar 
för ett socialt hållbart Falköping genom samverkan 
både internt och externt. Det innebär att kommunen 
ska ha en fungerande och flexibel struktur för att 
samarbeta med och stödja nätverk, civilsamhället 
och föreningsliv. Ledorden är framåtanda, mångfald 
och öppenhet i nätverk och föreningar. 

 

Fullföljda studier och etablering på arbetsmark-
naden 

Kommuninvånares inträde på arbetsmarknaden är 
avgörande för en hållbar arbetsmarknad och ett so-
cialt hållbart samhälle. I en alltmer komplex värld 
som genomgår snabba förändringar blir kompetens-
kapitalet allt mer betydelsefullt. Kommunen ska 
vara en motor som bidrar till att skapa goda förut-
sättningar för en långsiktig och framgångsrik verk-
samhet för utbildning och etablering på arbetsmark-
naden. Det handlar om insatser för att stödja ett 
ökat arbetsdeltagande med betoning på fullföljda 
studier och livslångt lärande. Utbildning är den vik-
tigaste investeringen samhället kan göra för en indi-
vid. Med utbildning och möjlighet till egen försörj-
ning kommer också en mer jämlik hälsa vilket har 
stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling.  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Kommunen ska verka för att fler ska komma i ar-
bete och nå egen försörjning. Arbetslösheten i Fal-
köpings kommun är idag relativt hög med framför 
allt en stor grupp långtidsarbetslösa. Det är nödvän-
digt att utgå från individens behov och förutsätt-
ningar samt att ha en fungerande samverkan mellan 
kommun och näringsliv för att matchning mellan 
invånare utbildning och arbetsgivare ska kunna ske. 
Kommunen ska främja utveckling av nya samver-
kansformer mellan de olika aktörerna utifrån befint-
liga arbetsmarknadspolitiska insatser, systematiskt 
utvärdera effekter av insatser och arbeta för förbätt-
ringar genom att skapa nya initiativ.  
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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 in-
vånare känner stolthet och trygghet 

För att stärka attraktiviteten är det avgö-
rande att kommunen är en bra plats att bo, 
verka och leva på. En god boendemiljö 

med tillgång till fina naturvärden och attraktiva mil-
jöer ökar Falköpings kommuns attraktionskraft. Fal-
köpings kommun har under tiotalet år ökat sin be-
folkning. Denna utveckling ska fortsätta.  

Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens 
möjligheter att stärka sin position och bli intressant 
för invånare, näringsliv och civilsamhället. Kommu-
nen ska vara i framkant och i ständig rörelse och 
samtidigt förstärka det som är unikt för Falköping. 
En kommun med egen växtkraft där invånare trivs, 
utvecklas och känner stolthet.  

Kommunen vinner på att samverka, skapa nätverk 
och mötesplatser, både internt och externt mellan 
olika aktörer i samhället. Kommuninvånare rör sig 
mellan olika platser i sitt arbetsliv och på sin fritid 
vilket sällan begränsar sig till en enda kommun. En 
kommun som samverkar väl blir därför en attrakti-
vare kommun och genom ett rikt kulturliv kan kom-
muninvånarnas livskvalitet stärkas. 

Det handlar också om fokus på sociala perspektiv 
inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen och 
boenderelaterade åtgärder som verkar för inklude-
ring. Samhällsplaneringen ska utformas så att socialt 
utanförskap motverkas, naturliga mötesplatser 
skapas och trygghet upplevs.   

Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med bra 
bostäder 

För att vara en attraktiv kommun att bo i ska kom-
munen ta vara på samspelet mellan stad och land.  
Landsbygdens värden i form av naturskönt boende, 
företag, rekreativa kvaliteter och ekosystemtjänster 
ska samspela med de olika tätorternas service, han-
del och kommunikationsmöjligheter. Naturens vär-
den, den biologiska mångfalden och resurser skapar 
en levande landsbygd när de tas tillvara och utveck-
las. För att stärka attraktiviteten ska kommunen ar-
beta för att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna 
och därmed göra det offentliga rummet till en nära, 
trygg och inspirerande miljö med mötesplatser.  

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyggan-
det och invånarnas kvalitativa värden sätts i fokus i 
skapandet av stads- och landsbygd. Att ha en bostad 
i en väl fungerande boendemiljö ökar möjligheterna 
att klara andra delar såsom utbildning, arbete och fri-
tid. 

Falköpings kommun har fantastiska förutsättningar 
med sin geografiska utsträckning med Falköpings 
tätort i centrum och landsbygd med mindre tätorter i 
kringlandet. Allt tillsammans innebär att kommunen 
kan erbjuda attraktiva boendemiljöer till många. Bra 
bostäder och goda boendemiljöer med närhet till 
både natur, kultur och förskola/skola för de yngre 
barnen är grundläggande kvaliteter som påverkar 
välfärden i Falköpings hela kommun.  

En hållbar kommun med goda kommunikationer  

Ett prioriterat område för att stärka attraktiviteten är 
goda kommunikationer och väl utbyggd infrastruk-
tur. Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas 
ytterligare genom fortsatta satsningar på utveckling 
av infrastruktur. Tillgång till bredband utgör en nöd-
vändig infrastruktur för att skapa inkluderande digi-
talisering. Den digitala utveckling har skapat möjlig-
het till nya arbetssätt vilket kan gynna Falköping 
kommuns attraktivitet som boställe oavsett arbets-
plats. 

Förutsättningar för hållbar kommunikation ska tas 
tillvara och kommunen ska aktivt arbeta för en fort-
satt bra kollektivtrafik såväl lokalt, regionalt som 
nationellt samt hållbara mobilitetslösningar.   

Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara 
satsningar och den lokala utvecklingen, därmed ska 
kommunen arbeta mot regionala, nationella och glo-
bala hållbarhetsmål. Kommunen ska bidra till att 
minska klimatpåverkan och skapa ett hållbart energi-
system som bygger på lokala och förnybara resurser 
och aktivt arbeta med hållbara livsstilar. Falköpings 
kommun ska vara en fossilfri kommun år 2030. Syf-
tet är också att skapa förutsättningar för invånare att 
göra hållbara val ur ett långsiktigt perspektiv ef-
tersom samhället ska lämnas över till kommande ge-
nerationer. 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 
 

Falköping – en drivande aktör 

Falköpings kommun ska vara och upple-
vas som en kreativ och drivande kommun 
som skapar goda förutsättningar för såväl 
nya etableringar och befintliga företag i 
både stad och på landsbygd.  

Kommunen har ambition att bidra till en utveckling 
av näringar inom den gröna sektorn samt öka med-
vetenheten kring hållbarhetsfrågor. Kommunen ser 
besöksnäringen utifrån natur- och kulturvärden som 
ett starkt tillväxtområde där arbetet med affärsut-
veckling är centralt med fokus på marknadskunskap 
och produktutveckling. I Falköpings kommun finns 
goda förutsättningar för en ökad hållbar livsmedels-
produktion, en utveckling som kommunen ska 
främja. Kommunen ska också arbeta proaktivt för 
utveckling av hållbar handeln, till exempel genom 
en omställning mot cirkulära ekonomier.  

Kommunen ska vara en drivande aktör i Skaraborg 
som verkar för ökad samverkan med grannkommu-
ner och bidrar till att tydliga strukturer utvecklas för 
Skaraborgs tillväxtarbete. 

Bibehålla och utveckla kommunens bemötande och 
servicekvalitet 

Utveckling av näringslivet är avgörande för välfär-
den. Det kan bara fortsätta utvecklas genom ett öm-
sesidigt förtroende mellan kommun och näringsliv. 
För detta krävs en framtidstro och en gemensam vil-
jeriktning men även ett kraftfullt lokalt engagemang. 
Kommunen ska finnas som en aktiv och naturlig part 
i utvecklingsarbetet och såväl nya som etablerade fö-
retag ska få ett gott bemötande och en hög kommu-
nal servicekvalitet. Falköpings kommun ska ha ett 
öppet företagsklimat med ett gott värdskap och vara 
ett självklart alternativ för företag som vill etablera 
sig. Samtidigt ska kommunen vara förberedd för 
långsiktiga förändringar inom arbetsmarknaden och 
skapa förutsättningar för diversifiering av näringsli-
vet.  

Stimulera företagande och matcha kompetens 

Ett levande näringsliv förutsätter nytänkande och 
nytillskott. Kommunen ska både aktivt stödja och 
stimulera det befintliga näringslivet och verka för 
nyföretagande.  

Kompetensförsörjning ses som en viktig förutsätt-
ning för att utveckla arbetsmarknaden och skapa 
konkurrenskraft. En god samverkan med näringsli-
vet gynnar strukturer för hållbar matchning.  En fun-
gerande och ledande kompetensförsörjning kräver 
utbildningsmatchning till både dagens och morgon-
dagens efterfrågade kompetens.  

Kommunen ska främja och motivera näringslivet att 
stärka sitt ansvar i att bidra till ett ekonomiskt, eko-
logiskt och inte minst socialt hållbart Falköping.  

Infrastruktur som möjliggör etableringar 

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 
vid västra stambanan och en god infrastruktur som 
ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings 
attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för lo-
gistikutveckling, nyetableringar och stärker befint-
ligt näringsliv.  

En infrastruktur med hög ambitionsnivå påverkar ut-
vecklingen av företagande. Arbetet med att attrahera 
nya företag för etablering förutsätter en utvecklad in-
frastruktur där expansion och etableringar möjlig-
görs genom en god markreserv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 
en tillitsbaserad styrning 

 
 

 Verksamheterna är till för kommuninvå-
narna 

Kommunen ska vara en väl fungerande ser-
viceorganisation med myndighetsansvar till 
Falköpings kommuns invånare. Uppdraget 

är att skapa goda förutsättningar för att utveckla och 
tillhandahålla service och tjänster med hög kvalitet 
och bra bemötande, som utgår från helheten och för-
enklar vardagen för kommuninvånarna och dem som 
kommunen är till för. 

Kommunens alla verksamheter och varje medarbe-
tare bidrar till en god kvalitet genom att alla behand-
las rättvist och att relationerna kännetecknas av öp-
penhet, respekt och ett gott bemötande. Kommunen 
är till för invånarna. 

En lärande och utvecklande verksamhet 

Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning 
balansera behovet av kontroll med förtroende till 
medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfa-
renhet. Detta gör också kommunen till en mer attrak-
tiv arbetsgivare. God kvalitet säkerställs genom att 
kommunen kan attrahera, rekrytera, utveckla och be-
hålla den kompetens som krävs för att möta invåna-
rens behov och nå verksamheternas mål. Kommunen 
eftersträvar ett förändringsledarskap och ett tillitsba-
serat arbetsklimat som kännetecknas av dialog och 
delaktighet där politiker, chefer och medarbetare ge-
mensamt medverkar till att skapa en god arbetsmiljö 
och en effektiv verksamhet med god kvalitet.  

En god kvalité i verksamheten förutsätter att verk-
samheterna samverkar och organiseras utifrån upp-
drag och att resurserna används på ändamålsenligt 
och effektivt sätt för att nå uppsatta mål.  

Kommunen ska också ha ett långsiktigt perspektiv i 
syfte att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle 
som tar miljö- och klimatansvar för att göra så litet 
klimatavtryck som möjligt. Kommunen ska ha ett 
aktivt klimat- och energiarbete i syfte att skapa en 
god livskvalitet för framtidens invånare. Kommunen 
ska genom sina investeringar, inköp och upphand-
lingar minska sitt klimatavtryck och därmed öka sitt 
miljöansvar.  

Processbaserat arbetssätt som stärker verksam-
heternas kvalitet 

Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer målupp-
fyllelsen och identifierar utvecklingsområden utifrån 
såväl invånarnas behov och förväntningar som lag-
ställda krav och verksamheternas uppdrag. Genom 
att arbeta processbaserat kan kommunens organisat-
ion utvärdera såväl de tjänster och aktiviteter som 
når invånaren likväl som hållbarheten och stabilite-
ten av de verksamheter som levererar den.  

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt 
i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärl-
dens förändringar på ett lämpligt sätt. Kontinuerlig 
uppföljning av kommunens mål och verksamheter 
tillsammans med en relevant omvärldsanalys skapar 
förutsättningar för ett proaktivt agerande och ut-
veckling av relationer med omvärlden.  

Digitala system och tekniska lösningar ska verka för 
att verksamheterna blir effektivare, når sina mål och 
bidrar till att kvalitetssäkra de processer som säker-
ställer välfärden. Digitaliseringen anses som den en-
skilt största förändringsfaktorn i vår tid och den på-
verkar alla delar av vårt samhälle. Den viktigaste re-
sursen är medarbetarna, deras omställningsförmåga, 
kompetens och kunskap. Medarbetare med en rele-
vant digital kompetens kan också ta tillvara möjlig-
heter till ökade resultat och effektivisering. Kommu-
nen ska ses som möjliggörare och möta utmaningar 
med mod, nytänkande och samarbete. 

  

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

ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

uppföljningsarbete  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 
ekonomisk tilldelning genom budget.  

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-
kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-
munala 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 uppföljnings-processen. Arbetet är långsik-
tigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik 
samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och 
ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommu-
nens fyra övergripande mål görs som en samlad be-
dömning 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 insat-
ser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig 
bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt upp-
drag och vilken effekt olika kommunala satsningar 
har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning 
av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklings-
områden.  

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 beslutspro-
cesser.   
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Planeringsförutsättningar 
omvärldsanalys 

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och 
långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar 
möjligheterna med att skapa det Goda Livet i Falkö-
ping. Genom att bevaka trender och osäkerheter i 
omvärlden skapas en förståelse och handlingsbered-
skap i den kommunala organisationen och fungerar 
som underlag för strategiska frågor i flerårsplanen.  

De sex megatrenderna globalisering, demografi, in-
dividualisering, urbanisering, klimatförändring, tek-
nikutveckling som identifierats i tidigare flerårsplan 
kvarstår. Det är förändringskrafterna som starkt på-
verkar såväl Sverige som övriga världen. Föränd-
ringar som kan utgöra möjligheter, hot eller både 
och. Oavsett behövs strategier för att möta föränd-
ringarna och då dra fördelar av dem.   

Under pandemin har det blivit än mer tydligt hur en 
sammankopplad värld ökar den globala sårbarheten. 
Det som händer i övriga världen får snabbt konse-
kvenser även lokalt.  

Den demografiska utvecklingen påverkar ett lands 
ekonomi och arbetsmarknad. Trenden i västvärlden 
visar låga födelsetal och en ökad livslängd, Sverige 
följer trenden, men läget är bättre än i många andra 
EU-länder. Dock utmanas välfärdsystemet när färre 
ska försörja fler. Kompetensbehoven inom skola, 
vård och omsorg kommer öka. Samtidigt sker en 
omvandling på arbetsmarknaden där en del yrken 
försvinner medan andra branscher växer och behö-
ver rekrytera. För att bemöta den strukturella arbets-
lösheten som uppstår i pandemins spår kommer fler 
behöva utbildning och kompetensutbildning för att 
matcha framtidens arbetsmarknad.  

Att möta och minska klimatförändringar har präglat 
världsagendan under lång tid. Koldioxidutsläpp le-
der till snabbare global uppvärmning och synbara 
konsekvenser av klimatförändringen har blivit tydli-
gare. I somras kom FNs klimatpanel ut med den 
största klimatrapporten på åtta år. I den framgår att 
vi befinner oss i ett krisläge. Det har aldrig varit tyd-
ligare att en klimatomställning krävs. För länder, fö-
retag och individer skapas nya förväntningar och 
krav på att förändra beteenden och vanor för att be-
gränsa effekterna av klimat-förändringarna. Det 
finns också en viss förväntan på att ny teknik ska bi-
dra till att hantera effekterna av klimatförändringen.  

Digitalisering handlar om att med hjälp av digital 
teknik, förbättra och effektivisera en verksamhet. 
Det kan handla om snabbare utveckling och högre 
effektivitet inom befintlig verksamhet, men också 
om att uppfinna helt nya innovationer med hjälp av 
nya tekniska lösningar. Under pandemin har utveckl-
ingen av digitala lösningar tagit stora kliv. I takt med 
ökad användning av digitala tjänster förändras också 
vårt sätt att leva. Distansarbete skapar möjligheter 
till mer flexibla arbetsplatser för vissa delar av den 
yrkesverksamma befolkningen. Det är inte längre 
nödvändigt att bo på samma ort där arbetsplatsen är 
placerad. Effekter av detta kan komma att märkas på 
bostadsmarknaden och miljön utifrån minskad pend-
ling.  

Den snabba digitala resan kommer innebära att med-
borgare har ökade förväntningar på att kommunen 
tillhandahåller moderna stöd och tjänster. Enligt 
Sveriges Kommuner och Regioner är utmaningen 
för kommuner att förstå och möta nya förväntningar 
samt de förändrade livsmönster som både driver på 
och drivs av digitaliseringen.  

dagens komplexa samhälle   

De samhällsutmaningar som kommuner står inför är 
komplexa och innebär att en enskild aktör inte en-
sam bär ansvaret eller har lösningen. Att möta de 
komplexa frågorna kring hållbar utveckling kräver 
helhetssyn.  Ofta är det olika kunskapsområden som 
berörs och det behövs samverkan och samspel mel-
lan olika aktörer för att kunna hantera utmaningarna.  

Det är ur mångfalden och dialogen som de gemen-
samma visionerna om morgondagen och framtiden 
kan formas. En högre grad av tvärfunktionellt sam-
arbete gynnar medborgaren samt stärker den tillits-
baserade styrkedjan. En tillitsbaserad styrning är 
nödvändig för att hantera en komplex verklighet. 
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Ekonomiska förutsättningar

Det finns alltid utmaningar och osäkerheter i de eko-
nomiska förutsättningar när en kommun skall pla-
nera för sin ekonomi för kommande år. De senaste 
två åren har dock inneburit särskilda utmaningar i 
och med Coronapandemins intåg i februari/mars år 
2020. När vi föregående år (2020) vid samma tid 
gick in skarpt i budgetarbetet inför flerårsplan för år 
2021-2023 var det minst sagt osäkert och mycket 
dystra med hög förväntad arbetslöshet och svaga 
skatteprognoser. Nu står kommunen ett år senare 
och kan konstatera att det inte blev så stort ekono-
misk negativ påverkan som befarades. Det skall 
dock understrykas i detta sammanhang att det här 
handlar kommunal ekonomi. Det mänskliga lidandet 
och påfrestningar på människor och samhället är na-
turligtvis en helt andra aspekter.  

Som sagt, om vi håller oss till de ekonomiska effek-
terna senaste året så har kommunal ekonomi varit 
gynnat. Staten har lånat upp mycket pengar och 
skjutit ut till Sveriges kommuner. Kommunen har 
även fått ersättningar för sjuklönekostnader och 
andra kostnadsersättningar. Det ekonomiska resulta-
tet kommer därför att bli högt, liksom år 2020, i 
många av Sveriges kommuner. Falköpings kommun 
är inget undantag utan resultatnivå ser ut att enligt 
våra prognoser bli hög för 2021. De höga resultaten 
beror dels på högre skatter och bidrag än förväntat 
men också på att våra kostnader varit lägre än beräk-
nat. Det är viktigt att ha med sig denna analys nu när 
vi går in och skall planera ekonomi för kommande 
år. Kommunens kostnader kommer succesivt att öka 
i takt med att hjulen börjar snurra och våra verksam-
heter börjar återgå till ett mer normalläge.     

Den senaste samlade informationen har vi från SKR, 
Cirkulär 21:34, från den 21 september 2021 som be-
lyser budgetpropositionen den 20 september 2021 
som syftar till att ange politikens inriktning för peri-
oden år 2022–2024. I nästa kolumn sammanfattas 
några av satsningarna:  

• 2 100,0 miljoner kronor i generella statsbidrag 
till kommunerna. 

• Förstärkt äldreomsorgslyft jämfört med tidigare 
besked, 1 190, miljoner kronor för år 2022 samt 
1 490,0 miljoner kronor för år 2023. Satsningen 
omfattar nu 1 700,0 miljoner kronor respektive 
år. 

• Statsbidraget för regionalt yrkesvux tillförs 1 540 
miljoner kronor för år 2022. 

• Skolmiljarden fortsätter även år 2022. 

Vidare innehåller budgetpropositionen innehåller en 
rad satsningar inom skola, omsorg, miljö- och natur-
skydd, plan- och stadsbyggnad, arbetsmarknad, in-
tegrationsfrågor mm.  
 
Det kommer en ny skatteprognos som SKR presen-
terarar den 30 september 2021. Ekonomiavdelning-
ens bedömning är att den inte kommer innebära 
några större förändringar och varför förutsättning-
arna inte kommer revideras. 

ekonomiska förutsättningar, risker och 
osäkerhet i budgeten 

Kommunen har inga större marginaler i flerårsplan 
för år 2022-2024 för att möta eventuella svängningar 
i konjunkturen, men har god ekonomisk stabilitet 
tack vare tidigare års starka resultat. Liksom andra 
kommuner har Falköpings kommun utmaningar i att 
rekrytera personal med rätt kompetens vilket kan 
leda till att det blir dyrare att rekrytera personal. De 
kommande åren kommer kommunen att investera i 
framför allt fastigheter/lokaler i en omfattning och 
volym som är den största i kommunens historia.  

Detta är stora och glädjande satsningar men det in-
nebär också ekonomiska risker och utmaningar. Lå-
nevolymen kommer att öka kraftigt de närmsta åren 
och kommunen blir då mer räntekänslig vilket kan 
påverka driftsbudgeten i form av ökade räntekostna-
der. 

Nedan finns en känslighetsanalys för att tydliggöra 
effekterna av olika ekonomiska scenarier.  

Känslighetsanalys 
• 1 procents sämre eller bättre skatteunderlagsutveckling i riket ger 
kommunen cirka 20,0 miljoner kronor i lägre eller högre 
skatteintäkter. 

• En investering på 100,0 miljoner medför årliga kostnader på i 
genomsnitt 7,0 miljoner kronor per år (7 procent) 

• 1 procents löneökning för alla anställda ger cirka 17,0 miljoner 
kornor i ökade personalkostnader. 

• 1 procents höjning av den rörliga årliga låneräntan ökar 
kommunens lånekostnad med 11,0 miljoner kronor per år, vid 2021 
års nivå på låneskuld, 1 100,0 miljoner kronor. 

• 100 invånare mer eller mindre påverkar skatteintäkterna med 
cirka 5,0 mnkr 

• 1 procents höjning av den rörliga årliga låneräntan ökar 
kommunens lånekostnad med 15,5 miljoner kronor per år vid 2024 
års förväntade på låneskuld på 1 550,0 miljoner kronor.  

• 25 öre i utdebitering, högre eller lägre, ger cirka 17,0  miljoner 
kronor i ökade eller minskade skatteintäkter. 

• Av en generell statlig satsning på kommunerna får Falköpings 
kommun cirka 0,33 procent. Detta innebär att en statlig 
välfärdssatsning på 1 000,0 miljoner kronor ger Falköpings 
kommun 33,0 miljoner kronor i ökade intäkter.   



planeringsförutsättningar 

flerårsplan för år 2022-2024 I falköpings kommun I 15 

God ekonomisk hushållning 

definition – god ekonomisk hushållning 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekono-
min både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. 
Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger in-
täkterna innebär det att kommande generationer får 
betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska 
ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som 
gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller 
av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.  

finansiella mål 

Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekono-
miskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska 
beslutas lokalt av varje kommun och landsting. För 
att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk 
hushållning ska det finansiella resultatet uppgå till 
det högsta av följande resultatkrav:  

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 pro-

cent  av skatter och statsbidrag. Över tid avser 

en tioårsperiod. 

För perioden år 2022-2024 skall dock resulta-

tet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kro-

nor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 

miljoner kronor vid utgången av perioden år 

2022-2024.  
Från år 2024 får kommunens investeringar år-

ligen högst uppgå till summan av avskrivningar 

och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.   

Falköpings kommun klarar enligt planen investe-
ringar i nivån cirka 150,0 miljoner kronor årligen 
utan att behöva öka låneskulden. Detta täcks då av 
årliga resultat och avskrivningar. De kommande tre 
årens planerade investeringsnivåer gör att låneskul-
den kommer att öka kraftigt. Långsiktigt kommer 
detta att innebära ökade krav på resultat.  

I tillägget till det andra finansiella målet, att kommu-
nens investeringar ska uppgå till högst summan av 
avskrivningar och resultat från år 2024, kommer 
kommunen inte att nå denna del av målet kopplat till 
förseningen av den nybyggda högstadieskolan. Tan-
ken med målet var att detta skulle börja gälla efter 
kommunens investeringspuckel som tar slut i sam-
band med nämnda skola. Utifrån detta går det ändå 
att argumentera för att kommunen har en god ekono-
misk hushållning och når upp till de finansiella må-
len. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING (mnkr) Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

FINANSIELLT MÅL OM RESULTAT ÖVER 2 PROCENT AV SKATTER OCH GENERELLA BIDRAG 

Skatter och generella statsbidrag 2 192,3 2 285,7 2 336,1 2 376,2

2 % resultatkrav 43,8 45,7 46,7 47,5

Budgeterat resultat 45,0 49,7 56,0 47,6

Uppfylls finansiellt mål Ja Ja Ja Ja 

FINANSIELLT MÅL OM ATT LÅNGSIKTIG LÅNESKULD EJ FÅR UPPGÅ TILL MER ÄN 1 7000 MNKR

Maximal långfristig låneskuld 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

Långfristiglåneskuld 1 520,0 1 350,0 1 450,0 1 550,0

Uppfylls finansiellt mål Ja Ja Ja Ja 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Ja Ja Ja Ja 
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Befolkningsutveckling

befolkningsförändring 

Falköpings befolkning minskade med 8 personer un-
der år 2020. Trots ett födelseöverskott minskade 
kommunen kopplat till fler utflyttningar än inflytt-
ningar till kommunen. Falköping kommun har de tre 
senaste åren haft som grund i budgetförutsättning-
arna att öka med 200 personer per år. För perioden 
år 2017-2020 ökade kommunens befolkning totalt 
med 432 personer. Beräkning av befolkningsökning 
i budgetförutsättningarna är viktiga för att ta fram 
prognoser för periodens skatteintäkter och statliga 
bidrag. Vidare påverkar även befolkningsföränd-
ringen verksamheterna på olika sätt som behöver ju-
steras för att bibehålla samma kvalité och utbud av 
offentliga tjänster. 

Falköpings kommuns beräkning av befolkningsut-
veckling bygger på Västra götalandsregionens be-
folkningsframskrivning för hela åldersstrukturen, 
men med utgångpunkt från Falköpings egna beräk-
ningar av antalet medborgare vid årsskiftet. I dessa 
budgetförutsättningar beräknas befolkningsökningen 
till 62 personer inför år 2022 och sedan 50 personer 
per år för år 2023-2024 Detta innebär att 1 november 
beräknas Falköpings befolkning till 33 300 personer 
baserat på tidigare års befolkningsunderlag.  

 

ekonomisk påverkan 

Varje ny invånare innebär cirka 50-70 tusen kronor i 
ökade inkomster för kommunen, i form av skatter el-
ler generella bidrag, beroende på ålder och inkomst. 
Varje ny invånare i åldersspannet 1-18 år och över 
80 år ger även ett tillskott i kostnadsutjämningen 
samtidigt som personer mellan 19 och 79 år ger en 
minskad kostnadsutjämning.  

För kommunen kan därför befolkningsökning vara 
positivt för ekonomi, om ökningen blir i de områden 
där den kommunala servicen har utrymme i sin verk-
samhet, alltså där exempelvis nyinflyttade barn kan 
gå in i befintliga klasser i en skola. Om det däremot 
flyttar in barn i ett område som gör att kommunen 
behöver dela upp en stor klass i två mindre kan det 
istället bli kostnadsdrivande för kommunen med be-
folkningsökning.  

Det är därför av stor vikt att kommunen även i sina 
verksamheter planerar för en befolkningsökning på 
50 personer per år och vart de nya medborgarna 
kommer att bosätta sig, för att bidra positivt till eko-
nomin istället för att bli kostnadsdrivande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEMOGRAFI 

Ålder vid  årets slut 2015 2016 2017 2018 2019 Budget
2021 

2020 (2020-
12-31) Avviekelse Budget

2022 
Plan 
2023 

Plan
2024 

0 år 386 402 393 395 397 388 374 -14 395 392 392

1 - 5 år 1 975 2 007 2 089 2 069 2 066 2 069 2 067 -2 2 045 2 018 2 021

6 - 15 år 3 897 3 971 4 044 4 105 4 151 4 225 4 127 -98 4 267 4 306 4 313

16 - 18 år 1 087 1 118 1 138 1 187 1 249 1 231 1 245 14 1 216 1 225 1 227

19 - 24 år 2 434 2 371 2 283 2 173 2 135 2 213 2 116 -97 2 232 2 276 2 280

25 - 64 år 15 642 15 803 15 943 15 987 15 984 15 932 15 947 15 15 791 15 733 15 756

65 - 74 år 3 666 3 672 3 656 3 698 3 666 3 637 3 670 33 3 612 3 579 3 584

75 - 84 år 2 376 2 370 2 431 2 446 2 521 2 584 2 589 5 2 626 2 690 2 694

85 - 94 år 969 1 004 1 016 1 008 988 1 025 1 020 -5 1 027 1 044 1 046

 + 95 år 79 88 84 87 89 95 83 -12 90 87 87

SUMMA BEFOLKNING 32 511 32 806 33 077 33 155 33 246 33 400 33 238 -162 33 300 33 350 33 400

Förändrning  mellan år 295 271 78 91 -8 62 50 50

BEFOLKNING 1 NOV VERKLIGT UTFALL 31 DECEMBER BUDGET 2021 
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Demografi- och resursfördelningsmodell 

resursfördelningsmodeller 

I arbetet med riktlinjer för verksamhets- och ekono-
mistyrning har tidigare framkommit behov för kom-
munen att på ett enklare sätt tydliggöra de resurs-
förändringar som sker naturligt i kommunen på 
grund av exempelvis befolkningsutveckling och ål-
dersförändring. För detta har en demografimodell 
har tagits fram.  

Kommunstyrelsen gav i samband med budgetförut-
sättningarna inför år 2021-2023, kommunlednings-
förvaltningen i uppdrag att ytterligare se över de-
mografimodellen om den kan utvecklas till en tydli-
gare resursfördelningsmodell.  

Denna modell ligger till grund för nedanstående ut-
räkning av resurstilldelning utifrån volymföränd-
ringar mellan åren 2021 och år 2024 och gäller i 
dagsläget endast barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden.  

Resursfördelningen mellan åren baseras på förvän-
tad befolkningsökning genom Västra götalandsreg-
ionens databas för framtagande av befolkningsut-
veckling inom respektive åldersklass. Detta innebär 
att nedanstående siffror i tabellen är rent teoretiskt 
beräknade men ger ändå en fingervisning över hur 
demografin kommer att fördelas i kommunen under 
kommande år. Modellen tar egentligen inte hänsyn 
till åldersnivåer för ny- eller utflyttade medborgare 
till kommunen. Det är därför viktigt att detta stäms 
emot verkligt utfall inför varje ny budgetprocess.  

justering av driftsbudget mellan år 

Till år 2022 gör mindre justeringar till följd av de-
mografin, anledningen är den vikande befolknings-
utvecklingen där befolkningen beräknades till 
33 400 personer inför år 2021. Med förslaget att 
ändrabefolkningsantagandet till 33 300 personer, 
detta för år 2022 att 100 personer mindre finns i 
kommunen jämfört med resursfördelningen till år 
2021 från tidigare flerårsplan. Detta innebär en 
minskning av antalet barn i förskole- och gymnasie-
åldern medan grundskoleåldern ökar, totalt ges 
barn- och utbildningsnämndens budgetram en net-
tokostnadstäckning på -0,4 miljoner kronor. För So-
cialnämnden blir kostnadstäckningen -0,3 miljoner 
kronor till följd av fler personer inom åldersgrup-
pen 75-84 år. 

För år 2023 ges barn- och utbildningsnämnden en 
kostnadstäckning på -2,4 miljoner kronor, tenden-
sen är fortsatt minskade volymer i förskolan medan 
grundskolan och gymnasiet ökar. För socialnämn-
den innebär resursfördelningen en ökad kostnads-
täckning i budgetram med -3,7 miljoner kronor. 

 För år 2024 görs ingen uppräkning då få elevantal i 
grundskolan kraftigt viker jämfört med tidigare år 
vilket inte kan bekräftas av barn- och utbildnings-
förvaltningen. En djupare analys av detta kommer 
att ske till kommande budgetprocess för år 2023-
2025.    

 

 

 

 

  

VOLYMER (mnkr) 

Ålder vid årets slut Budget
2021 

Dec 
2020  

Avviek-
else 

BUDGET 
2022 

Förändring 
mot budget 

2021 

Volym-
komp 

Förslag 
2023 

Förändring
 till år 2023 

Volym-
komp 

Förslag 
2024 

Förändring
 till år 2024 

Volym-
komp 

0 år 388 374 -14 395 7 392 -3 343 -49 

1 - 5 år 2 069 2 067 -2 2 045 -24 2,6 2 018 -27 2,9 1 967 -51 

6 - 15 år 4 225 4 127 -98 4 267 42 -4,3 4 306 39 -4,0 4 174 -132 

16 - 18 år 1 231 1 245 14 1 216 -16 2,1 1 225 9 -1,3 1 282 57

19 - 24 år 2 213 2 116 -97 2 232 18 2 276 44 2 234 -42 

25 - 64 år 15 932 15 947 15 15 791 -141 15 733 -58 15 804 71

65 - 74 år 3 637 3 670 33 3 612 -26 2,0 3 579 -33 2,6 3 629 50

75 - 84 år 2 584 2 589 5 2 626 42 -3,3 2 690 64 -5,1 2 794 104

85 - 94 år 1 025 1 020 -5 1 027 2 -0,1 1 044 17 -1,4 1 085 41

 + 95 år 95 83 -12 90 -5 0,4 87 -3 0,2 87 0

SUMMA VOLYM 33 400 33 238 -162 33 300 -100 -0,7 33 350 50 -6,1 33 400 50 0,0

Förändrning  mellan år 62 50 50

År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 
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Personalplanering  

arbetsmiljö 

Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att imple-
mentera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för 
friskare arbetsplatser inom kommunen. Avsiktsför-
klaringen har fokus på styrning och ledning för 
hållbar hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. Fo-
kus i arbetet är fortsatt inriktat på friskfaktorer i ar-
betslivet. Samverkan med de fackliga organisation-
erna och det nya lokala samverkansavtalet är av be-
tydelse för att arbetet med avsiktsförklaringen reali-
seras och blir en tydlig vägledning i praktiken.  

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
görs årligen och ska utvecklas. Syftet är att arbets-
miljöarbetet granskas och att det motsvarar de krav 
som finns i föreskrifterna om systematiskt arbets-
miljöarbete. Medarbetar- och chefsundersökning 
genomförs vartannat år. HR-avdelningen stödjer 
cheferna i arbetsmiljöarbetet.  

 
Chefers arbetsmiljö behöver uppmärksammas i 
syfte att skapa förhållanden som bidrar till ett håll-
bart ledarskap. HR-avdelningen kan verka som en 
partner i det arbetet. 

Samarbete med vårdcentralernas rehabkoordinato-
rer, Försäkringskassan och företagshälsan fortsätter 
för att jobba aktivt och med tidiga insatser vid sjuk-
skrivningar och rehabiliteringsärenden. Arbetet med 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt 
tidiga signaler och främjande faktorer förankras och 
systematiseras i verksamheterna. Cheferna följer 
upp de sjukskrivna medarbetarna kontinuerligt och 
arbetar proaktivt med att fånga upp medarbetare 
med risk för ohälsa. Vid avslut av rehabilitering där 
annat arbete inte är möjligt kan medarbetare erbju-
das stödinsatser från Omställningsfonden inom ra-
men för omställningsavtalet KOM-KR för att få 
kompetens till nytt arbete. 

Vid rapportering av hälsotal ligger ett ökat fokus på 
frisktal och beräkningar för det som skapar hälsa i 
verksamheterna.  

Medarbetare med psykisk ohälsa och fysiska besvär 
är de vanligaste sjukskrivningsorsakerna. Det be-
hövs ett kontinuerligt arbete för att skapa en arbets-
miljö där ogynnsam psykisk och fysiks belastning 
minimeras. Kommunen behöver verka för att med-
arbetarna ser rörelse och återhämtning som viktiga 
faktorer i livsstilen som bidrar till ett hållbart ar-
betsliv.  

För att möta ”det nya normala” i efterdyningarna av 
Coronaepidemin, har HR-avdelningen tagit fram en 
rutin för distansarbete för att möjliggöra ett flexib-
lare arbetsliv för de verksamheter där det kan vara 
aktuellt att delvis arbeta hemifrån. Detta kan stärka 
arbetsgivarvarumärket, gynna arbetsmiljön och bi-
dra till Falköpings kommun som en attraktiv arbets-
givare.  

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare ar-
beta förebyggande mot diskriminering. Under de 
kommande åren vill HR-avdelningen synliggöra 
kunskapsområdet Lika möjligheter som också tan-
gerar jämställdhet och mångfald. Genom samver-
kan ses möjligheten att öka medvetenheten och 
kunskapen kring diskriminering, trakasserier, sexu-
ella trakasserier, kränkande särbehandling och re-
pressalier. En hel del arbete görs idag men HR-av-
delningen vill bredda och förtydliga insatserna/ar-
bete under de kommande åren. 

kompetensförsörjning 

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en 
utmaning inom välfärdssektorn. Det är en lika stor 
utmaning att utveckla och behålla befintliga medar-
betare som att attrahera och rekrytera nya.  

De senaste åren har invånarantalet öka i kommu-
nen, dock är år 2020 ett undantag. Trots detta syns 
tendensen av att fler blir äldre, vilket i sin tur inne-
bär ett ökat behov av bemanning inom äldreomsor-
gen. Yrkesgruppen undersköterskor är just en sådan 
grupp där det finns ett sort behov, vilket bland an-
nat beror på att färre ungdomar söker sig till vård- 
och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Denna yr-
kesinriktning attraherar dock personer som karriär-
växlar senare i livet, men trots detta är behovet av 
undersköterskor större än tillgången.  

Samma mönster finns inom utbildningssektorn där 
antalet barn, elever och studenter ökar och till-
gången på utbildade lärare är mycket begränsat. 
Som arbetsgivare finns ett ansvar att på olika sätt 
bidra till att fler väljer att studera vidare till bristyr-
ken. Ett sätt att göra yrken mer attraktiva kan till 
exempel vara att renodla arbetsuppgifter och till-
sätta stödfunktioner. Som organisation måste vi 
även utveckla arbetet ytterligare med att synliggöra 
kommunens verksamheter och utvecklingsmöjlig-
heter för individen. Vid rekrytering krävs att den 
kravprofil som fastställs inte enbart innefattar att ti-
digare tjänst ersätts utan att tjänsten även motsvarar 
framtida behov. 
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Som arbetsgivare behöver kommunen ha en positiv 
inställning till och möjliggöra kompetensutveckling 
kopplat till verksamhetens behov, för att utveckla 
och behålla befintlig personal. För individen öppnar 
detta möjligheter till karriärutveckling inom organi-
sationen vilket uppfattas som attraktivt.  Detta kan 
till exempel vara aktuellt inom yrkesområden där 
det krävs både grundutbildning, erfarenhet och fort-
bildning.  Det kan vara yrken som speciallärare/spe-
cialpedagog och skolsköterskor vilka dessutom är 
grupper med hög andel beräknade pensionsav-
gångar de närmaste tio åren.  

En höjd pensionsålder och det faktum att yngre 
kommer in senare i arbetslivet ställer krav på att det 
finns förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Ge-
nomsnittsåldern för att ta ut kandidatexamen är i 
Sverige 28 år vilket är sent i förhållande till andra 
europeiska länder. Detta får konsekvenser för såväl 
individen som samhället i stort. För att nå denna 
grupp och synliggöra arbetsgivarerbjudandet krävs 
det att kommunen som arbetsgivare vågar hitta nya 
arenor och kommunikationsvägar. Det förlängda ar-
betslivet innebär en möjlighet att ta till vara på den 
kompetens som finns i organisationen genom olika 
former av mentorskap och handledning. Ambassa-
dörskap och yrkesstolthet hos befintliga medarbe-
tare blir således en framgångsfaktor i hela kompe-
tensförsörjningsarbetet.  
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Skatteprognos för år 2022-2024

prognosunderlag 

Falköpings kommuns prognos för skatteintäkter och 
generella statsbidrag under den kommande tre års 
period baseras på Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) skatteunderlagsprognos justerad utifrån Fal-
köpings kommuns demografimodell. Skatteprogno-
sen har sin grund i tillväxttalen i Sverige samt be-
folkningsutveckling. 

På grund av den rådande Corona pandemin har 
skatteprognoserna från SKR varierat kraftigt, base-
rat på den stora osäkerhet som funnits om virusets 
påverkan på den globala som den lokala ekonomin 
på både lång och kort sikt. I föregående års flerårs-
plan baserades skatteprognosen på en något mer ne-
gativ utveckling än som verkligen hände. Detta in-
nebär att skatteprognosen för år 2021 under större 
delen av året förbättrats och kommer landa på cirka 
63,2 miljoner kronor mer än som budgeterades för 
år 2021.  

Till år 2022 ökar skatter och generella bidrag för 
Falköpings kommun med cirka 93,4 miljoner kro-
nor jämfört med tidigare flerårsplan, vilket är mer 
än normalt mellan år, detta kan till stor dels hänvi-
sas till extra stöd för Covid-19 samt snabbare åter-
hämtning i den svenska ekonomin. 

Till år 2023 och år 2024 är det en något lägre för-
ändring jämfört med vanliga år vilket kan kopplas 
till osäkerheter i tillväxttakten för Sveriges ekonomi 
samt att landet och kommunen börjar närma sig ny-
val och ny mandatperiod. Vilket leder till att kom-
mande nationella budget troligtvis innehåller ökade 
bidrag till kommunerna för år 2023 och år 2024. 

 

statsbidrag 

Staten delar även ut statsbidrag till kommunerna 
som syftar till att kommunerna ska ha samma förut-
sättningar för kommunala tjänster i hela landet. 
Detta syftar alltså för att göra det mer likvärdigt 
mellan kommunerna, ”inte lika utan ungefär lika”. 
Dessa bidrag är oberoende av kommunens skatte-
kraft och opåverkbara kostnader och kan mer liknas 
med en behovsutjämning än en kostnadsutjämning. 

 Bidragen gäller endast lagstadgade verksamheter 
och inte frivilliga delar i den kommunala verksam-
heten.  

osäkerheter i skatteprognosen 

Det råder fortfarande en osäkerhet på hur snabbt 
Sverige kommer att återhämta sig efter Coronaviru-
set., Covid-19, i slutet av september förväntas de 
sista restriktionerna lättas vilket bör påskynda den 
ekonomiska utvecklingen. Samtidigt råder det en 
stor brist på komponenter till industrin samt eventu-
ell påverkan av ytterligare en virusvåg under hösten 
år 2021.  

På grund av att nuvarande regering inte har majori-
tet i riksdagen finns en risk att beslut om kom-
mande års nationella budget kan dröja eller ändras. 
På grund av detta har inga medel som tidigare pre-
senterats av regeringen medräknats, utan skattepro-
gnosen innehåller endast tidigare beslutade föränd-
ringar. 

En stor osäkerhet är viljan att återigen rikta statsbi-
drag till vissa verksamheter och inte ge kommunen 
tillskott via generella bidrag. Detta gör det svårare 
för nämnderna att bygga långsiktig verksamhet, 
utan behöver istället lägga resurser och tid på att ut-
reda möjlighet att använda de riktade bidragen vilka 
även brukar innebära för kommunen brukar inne-
bära en egenavgift för att ta del av dessa.

SKATTER OCH GENERELLA 
STATSBIDRAG (mnkr) 

PREL UTFALL 
2021 

Budget
2021 

AVVIKELSE 
2021 

BUDGET
 2022 

FÖRÄNDRING
2021-2022 

PLAN
2023 

FÖRÄNDRING
2022-2023 

PLAN
2024 

FÖRÄNDRING
2024-2024 

Skatteintäkter 1 477,8 1 468,9 8,9 1 528,6 59,7 1 580,5 51,9 1 629,1 48,6

Summa skatteintäkter 1 477,8 1 468,9 8,9 1 528,6 59,7 1 580,5 51,9 1 629,1 48,6

Inkomstutjämingsbidrag 429,0 429,6 -0,6 467,0 37,4 476,9 9,9 485,8 9,0

Kostnadsutjämning 103,7 105,5 -1,8 119,3 13,8 132,4 13,0 122,8 -9,6 

Regleringsbidrag 99,0 72,7 26,3 77,8 5,1 53,4 -24,4 45,4 -7,9 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Införande bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LSS-utjämning 20,3 20,4 -0,1 20,6 0,2 20,7 0,0 20,8 0,1

Fastighetsavgift 71,5 72,7 -1,2 72,3 -0,4 72,3 0,0 72,3 0,0

Summa generella statsbidrag 723,5 700,9 22,6 757,0 56,2 755,6 -1,5 747,2 -8,4

Extra statsbidrag 22,5 22,5 0,0 0,0 -22,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Slutavräkning 31,7 0,0 31,7

SUMMA SKATTER OCH GENERELLA 
BIDRAG 2 255,5 2 192,3 63,2 2 285,6 93,4 2 336,0 50,4 2 376,3 40,3

FLERÅRSPLAN 2021-2023 2 192 2 251 2 305 0
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Beräkningsförutsättningar 

 

finansiellt mål 

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån 
kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, 
samt utifrån kommunens egna dokument ”Riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning och hantering av re-
sultatutjämningsreserv". Det innebär att det finansi-
ella resultatet ska uppgå till det högsta av följande 
resultatkrav. 

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 pro-

cent av skatter och statsbidrag. Över tid avser 

en tioårsperiod.  

För perioden år 2022-2024 skall dock resulta-

tet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kro-

nor.  

 

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 

miljoner kronor vid utgången av perioden år 

2022-2024. 
Från 2024 får kommunens investeringar årli-

gen högst uppgå till summan av avskrivningar 

och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.    

skattesats 

Falköpings kommuns skattesats för perioden år 
2022-2025 är oförändrad och är fastställd till 21,95. 

invånarantal 

Invånarantalet för Falköpings kommun beräknas till 
33 300 personer den 1 november 2021 och sedan en 
ökning med 50 personer per år.  

Mer ingående hur detta är framtaget återfinns under 
befolkningsutveckling.  

 

 

 

 

 

 

generell justering av intäkter och 
kostnader  

Enligt kommunens budgetmodell finns det ett be-
hov att justera nämndernas verksamhetskostnader 
utifrån en generell uppräkning. För att nämndernas 
ramar inte ska urholkas av prisökningar får varje 
nämnd en justering av nettokostnad baserat på 
SKRs prisindex för kommunalverksamget (PKV). 
PKV är ett viktat prisindex, vilket betyder att in-
dexet bygger på 50 procent kvalitetsjusterad löne-
kostnadsförändring (inkl. förändring i arbetsgivar-
avgifter) 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 

interna intäkter och kostnader 

Falköpings kommun har under fler år haft som ut-
gångspunkt att hålla nere antalet interna transakt-
ioner av intäkter och kostnader mellan nämnder och 
förvaltningar. Ingen generell justering har därför 
gjorts på fler år.  

Till år 2021 antog Falköpings kommun nya riktlin-
jer för lokalförsörjning där fastighetsavdelningen 
blir en affärsverksamhet som ska tillhandahålla lo-
kaler för kommunens verksamheter och nämnder. I 
och med detta finns även behov att tydligare styra 
kommande hyresjusteringar i budgetförutsättning-
arna. Inför år 2022 har justeringen främst skett ge-
nom en mindre utredning av vad som kompenserats 
i budgetram mellan fastighetsavdelningen inom 
Tekniska nämnden och övriga nämnder. Fastighets-
avdelningen ska fram till kommande planeringsför-
utsättningar ta fram underlag för behov av internhy-
resökning baserat på verkligt utfall under år 2021 
samt internhyror för år 2022-2023. 

  

BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGET
 2021 

BUDGET
 2022 

PLAN 
2023 

PLAN
 2024 

Finansiellt mål

Resultat mål 43,8 mnkr 45,7 mnkr 46,7 mnkr 47,5 mnkr

Lånetak om 1 700 mnkr 1 700,0 mnkr 1 700,0 mnkr 1 700,0 mnkr 1 700,0 mnkr

Skattestats (kr) 21,95 21,95 21,95 21,95

Invånarantal 33 400 33 300 33 350 33 400

Prisindex kommunal verksamhet (PKV, SKR) 2,20% 2,00% 2,80%

Utveckling lönekostnader (SKR) 3,10% 2,00% 2,40% 2,40%

Personalomkostnadspålägg 40,15% 40,15% 40,15% 40,15%

Internränta 1,25% 1,25% 1,25% 1,25%



planeringsförutsättningar 

22 I falköpings kommun I flerårsplan för år 2022-2024  

personalkostnadsuppräkning 

Sveriges kommuner och regioner beräknar i PKV 
personalkostnadsuppräkningen till 2,3 procent för 
år 2022. SKR har även räknat med en kontinuerlig 
ökning av kvalitén på arbetsinsatsen bland annat 
kopplat till högre utbildningsnivåer och därmed 
även höjda löner. Detta bör dock snarare ses som en 
volymförändring än en prisförändring. 

I kommunens gällande riktlinjer för verksamhet- 
och ekonomistyrning framgår att lönekostnader 
kopplade till årets löneöversyn ska ges full kom-
pensation. 

Nytt för denna flerårsplan är att nämnderna redan 
inför året har kompenserats med SKR:s personal-
kostnadsuppräkning på 2021 års budgeterad perso-
nalkostnader. Detta gör att den årliga fördelningen 
av medel för årets löneöversyn till nämnderna för-
hoppningsvis inte behöver genomföras under året.  

Efter genomförd löneöversyn kommer en analys av 
utfallet jämfört med fördelad löneöversyn att göras 
och en justering kan ske till nästkommande år alter-
nativt lyfts frågan om omfördelning av medel till 
kommunstyrelsen för beslut.  

personalomkostnadspålägg  

Personalomkostnadspålägget beräknas till 40,15 
procent, vilket är i nivå med SKRs beräkningar av 
arbetsgivaravgifter och pensionskostnader för kom-
mande år. 

Falköpings kommun har under flera år haft ökade 
pensionskostnader men detta beror mer på tidigare 
pensionsskuld i form av ansvarsförbindelsen. Perso-
nalomkostnadstilläget är istället tänkt att täcka nu-
varande personals löne- och pensionskostnader. 
Därför görs ingen justering på PO-pålägget inför år 
2022, däremot har budgeten justerats för kommu-
nens ansvarsförbindelse för tidigare pensioner inkl 
löneskatt. 

internränta 

Internräntan ligger kvar på 1,25 procent under hela 
flerårsplansperioden. SKRs skickade i början av år 
2021 ut en rekommenderad nivå för internräntan på 
1,0 procent till år 2022, vilket är en sänkning med 
0,25 procent jämfört med tidigare år.  

En korrigering av interräntan kommer inte att på-
verka kommunens resultat men nämndernas ramar 
kommer att minska något eftersom kostnaden för 
kapital minskar. Detta i sin tur kan leda till att 
nämnderna önskar investera mer än driftsutrymmet 
i kommunen tillåter på sikt då investeringspuckeln 
som beslutades för några år sen inte genomförts på 
grund av föreningen av ny högstadieskola i central-
orten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



planeringsförutsättningar 

flerårsplan för år 2022-2024 I falköpings kommun I 23 

Metod för beräkning av nya budgetramar 

budgetprocess 

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån gäl-
lande flerårsplan, utifrån dessa tas planeringsförut-
sättningar fram för kommande flerårsplansperiod. I 
planeringsförutsättningarna uppdateras omvärldsa-
nalysen, justering av resurser baserat på demografi 
och prisutveckling. Utifrån planeringsförutsättning-
arna tas budgetförutsättningarna för perioden fram 
inklusive preliminär drifts-/investeringsbudget för 
kommande år. Budgetförutsättningarna beslutas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott och skickas däref-
ter ut till nämnderna för att fungera som grund till 
nämndens budgetunderlag.  

Nämnderna ska senast augusti månads utgång 
skicka in budgetunderlag till budgetberedningen, i 
samband med detta uppdateras ekonomi och skatte-
prognoser i en avstämningsdag. Utifrån detta 
material arbetar sedan respektive majoritet/opposit-
ion/parti ut ett eget förslag för flerårsplan för kom-
mande tre års period. Flerårsplanen beslutas slutli-
gen av kommunfullmäktige under hösten.  

justering av budgetraramar 

Framräknandet av nya budgetramar utgår ifrån näst-
kommande år i flerårsplanen, hänsyn tas till poli-
tiska- och verksamhetsmässiga beslut som påverkar 
innevarande och kommande år budgetram, exempel 
på detta är löneöversyner, justering av budgetramar 
kopplat till förändrade ansvarsområden med mera.  

Justering görs utifrån resursfördelningsmodell, i 
samband med detta räknas tidigare förändringar 
bort och nollställs vilket kan ge uttryck som en ex-
tra besparing för kommande år, men ska istället ses 
som justering av verkligt kostnadstäckningsbehov 
baserat på demografiförändring och inte bara teore-
tisk.  

Vidare görs justering för generella uppräkningar ba-
serat på prisindex för kommunal verksamhet, detta 
gäller samtliga kostnader/intäkter förutom statsbi-
drag, avgifter och kapitalkostnader. 

Kompensation ges i möjligaste mån för ökade re-
surser kopplat till lokalförändringar enligt gällande 
riktlinjer för lokalförsörjning. 

Justering av budgetramar utifrån politiska förslag i 
flerårsplanen, dessa beskrivs närmare under respek-
tive nämnds sida längre fram i flerårsplanen. 

nämndens verksamhetsplan 

Utifrån flerårsplanen ska varje nämnd ta fram en 
verksamhetsplan, inklusive mål och budget, för pe-
rioden. Nämnden har alltid rätt utifrån kommunfull-
mäktiges budgetram själva välja att fördela medlen 
inom nämnden. Dock ska nämnden kunna redovisa 
hur eventuella öronmärkta pengar till nämnden har 
hanterats i kommande uppföljningar och dialoger.
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Resultatbudget 

 

Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet un-
der ett verksamhetsår och förklarar även hur resulta-
tet har uppkommit. De beräknade kostnaderna utgörs 
av verksamhetens nettokostnader och beräknade av-
skrivningar för kommunens befintliga och planerade 
investeringar. Kommunens intäkter består i huvud-
sak av skatteintäkter och av generella statliga bidrag. 
I verksamheternas nettokostnader finns vissa statsbi-
drag som går direkt till exempelvis skola och om-
sorg. Genom att minska de totala intäkterna med de 
totala kostnaderna får vi fram förändringen av kom-
munens egna kapital, eller i mer vardagligt språk 
årets resultat. Detta resultat framkommer även i 
kommunens balansbudget genom att jämföra kom-
munens egna kapital i två på varandra följande verk-
samhetsår. Årets resultat eller förändringen av det 
egna kapitalet är förbindelsen mellan resultat- och 
balansbudgeten.  

För budgetåret 2022 budgeteras ett resultat om 49,7  
miljoner kronor vilket är i nivå med finansiella må-
len. Även kommunens resultat för planperioden år 
2023-2024 är i nivå med de finansiella målen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATBUDGET (tkr) Budget 
2021  

BUDGET 
2022 

PLAN 
2023 

PLAN 
2024 

Verksamhetens intäkter 476 657 486 190 499 803

Verksamhetens kostnader -1 997 600 -2 556 957 -2 605 990 -2 666 703 

Avskrivningar -136 700 -148 700 -153 700 -155 700 

Verksamhetens nettokostnader -2 134 300 -2 229 000 -2 273 500 -2 322 600

Skatteintäkter 1 468 900 1 528 600 1 580 500 1 629 100

Generella statsbidrag och utjämning 723 400 757 100 755 600 747 100

Verksamhetens resultat 58 000 56 700 62 600 53 600

Finansiella intäkter 7 000 9 000 10 400 12 000

Finansella kostnader -20 000 -16 000 -17 000 -18 000 

Resultat efter finansiella poster 45 000 49 700 56 000 47 600

Extraordinära poster  -      -      -      -     

ÅRETS RESULTAT 45 000 49 700 56 000 47 600

https://pixabay.com/photos/money-coin-investment-business-2724241/
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Balansbudget 

 

Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella 
ställning vid en viss tidpunkt, vanligtvis vid årsskif-
tet. Balansräkningen eller balansbudgeten ger bara 
en ögonblicksbild av kommunens tillgångar och 
skulder vid det givna datumet. Balansbudgeten vi-
sar hur kommunen valt att använda kapital (för att 
skaffa tillgångar) och hur kommunen betalat för 
detta (genom eget kapital eller skulder). Falköpings 
kommun har i princip bara två sätt att skaffa kapi-
tal, dels genom att låna pengar externt (skulder) el-
ler dels genom att finansiera tillgångar med egna 
medel vilket erhålls genom att verksamheterna läm-
nat ett ”överskott” genom åren (det egna kapitalet). 
Balansbudgetenen ställning förväntas uppnås vid 
respektive års slut. 

I balansbudgeten för år 2022-2024 ökar kommu-
nens materiella anläggningstillgångar med runt 
300,0 miljoner kronor samtidigt som kommunen 
har avskrivningar på cirka 150,0 miljoner kronor 
per år. Falköpings kommun finansierar detta via ök-
ning av långfristiga skulder, vilket kommer öka till 
totalt 1 550,0 miljoner koronor i slutet av år 2024.  

 

 

 

 

 

 

BALANSBUDGET (tkr) BUDGET 2021
(inkl ombud) 

BUDGET
2022 

PLAN 
2023 

PLAN 
2024 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 3 194 400 2 939 900 3 068 700 3 249 200

   IMMAATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

   Materiella anläggningstillgångar 3 141 400 2 889 900 3 018 700 3 199 200

        Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 968 000 2 786 900 2 912 700 3 090 200

        Maskiner och inventarier 173 400 103 000 106 000 109 000

        Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

   Finansiella anläggningstillgångar 53 000 50 000 50 000 50 000

Bidrag till infrastruktur 36 800 29 100 21 400 13 700

Omsättningstillgångar 313 500 338 000 383 000 373 000

   Förråd m.m. 0 0 0 0

   Fordringar 130 000 140 000 150 000 150 000

   Kortfristiga placeringar 86 000 98 000 98 000 98 000

   Kassa och bank 97 500 100 000 135 000 125 000

SUMMA TILLGÅNGAR 3 544 700 3 307 000 3 473 100 3 635 900

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital -1 145 700 -1 282 000 -1 338 600 -1 385 900

   Årets resultat -45 000 -49 800 -56 600 -47 300 

   Resultatutjämningsreserv -60 800 -100 000 -100 000 -100 000 

   Övrigt eget kapital -1 039 900 -1 132 200 -1 182 000 -1 238 600 

Avsättningar -285 000 -270 000 -279 500 -290 000

   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser -180 000 -165 000 -177 000 -190 000 

   Andra avsättningar -105 000 -105 000 -102 500 -100 000 

Skulder -2 113 600 -1 755 000 -1 855 000 -1 960 000

   Långfristiga skulder -1 520 000 -1 350 000 -1 450 000 -1 550 000 

   Kortfristiga skulder -593 600 -405 000 -405 000 -410 000 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -3 544 300 -3 307 000 -3 473 100 -3 635 900
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Finansieringsbudget 

 

Finansieringsbudgeten visar hur kommunen finansi-
erar sina verksamheter och investeringar. I finansie-
ringsbudgeten bedömer kommunen sina faktiska in- 
och utbetalningar under perioden, till skillnad från 
resultatbudgeten som visar kommunens beräknade 
intäkter och kostnader.  

Under perioden för år 2022 till år 2024 fortsätter 
Falköpings kommun att förvärva anläggningstill-
gångar, via investeringar i re-, löpande- nya projekt-
investeringar. Finansieringen för detta sker dels via 
årets resultat och avskrivningar men även via upp-
tagning av nya lån. Kommunens låneskuld kommer 
öka med i snitt 100,0 miljoner kronor per år under 
perioden  

När investeringspuckeln, som har ett avslut efter 
nya högstadieskolan i centralorten färdigställs, be-
räknas kommunens investeringstakt till 150,0 miljo-
ner kronor per år, vilket skulle innebära att Falkö-
pings kommun kan börja amortera på löneskulden 
med cirka 50,0 miljoner kronor per år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FINANSIERINGSBUDGET (tkr) 
Budget 

2021  
BUDGET 

2022 
PLAN 
2023 

PLAN 
2024 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 45 000 49 800 56 600 47 300

Justeringar för avskrivning 136 700 148 700 153 700 155 700

Övriga ej likviditetspåverkande poster 24 300

Medel från den löpande versamheten 206 000 198 500 210 300 203 000

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av anläggningstillgångar -347 000 -270 200 -284 100 -348 700 

Försäljning av anläggningstillgångar 0 5 000 5 000 5 000

Medel från investeringsverksamheten -347 000 -265 200 -279 100 -343 700

FINANSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 100 000 100 000 100 000 150 000

Amortering av skuld 0 0 0 -50 000 

Medel från finansieringsverksamheten 100 000 100 000 100 000 100 000

Årets kassaflöde -41 000 33 300 31 200 -40 700 

Likvida medel vid årets början 65 200 24 200 57 500 88 700

Likvida medel vid årets slut 24 200 57 500 88 700 48 000

Förändring likvida medel -41 000 33 300 31 200 -40 700

KOMMUNENS LÅNESKULD 31 DECEMBER 1 520 000 1 350 000 1 450 000 1 550 000
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Driftsbudget

Driftsbudgeten är kommunens interna budget och 
resursfördelning. Driftsbudgeten är indelad i tre 
block: skattefinansierade nämnder, centrala poster 
och taxefinansierad verksamhet. Kommunfullmäk-
tige beslutar om budgetramar och fördelar skatte-
medel till nämnderna, nämnderna fördelar sedan 

denna ram i verksamhetsplanen ut till nämndens 
verksamheter. Centrala poster är exempelvis pens-
ioner, bidrag till statlig infrastruktur och vinster/för-
luster vid avyttring av tillgång. Taxefinansierad 
verksamhet finansieras i princip av abonnenterna 
och inte via skattemedel. 

DRIFTSBUDGET (tkr) Budget 2021 
(2021-08-31) 

BUDGET 
2022 

FÖRÄNDRING

 TILL ÅR 2023 

PLAN 
2023 

FÖRÄNDRING

 TILL ÅR 2024 

PLAN 
2024 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -781 447 -813 000 -12 200 -825 200 -14 900 -840 100 

Byggnadsnämnden -900 -1 000 0 -1 000 0 -1 000 

Kommunstyrelsen -103 587 -105 100 -700 -105 800 -2 700 -108 500 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -90 955 -111 600 -1 200 -112 800 -2 600 -115 400 

Kultur- och fritidsnämnden -73 150 -72 000 -300 -72 300 -1 600 -73 900 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -32 879 -33 100 -400 -33 500 -700 -34 200 

Socialnämnden -841 524 -841 000 -15 400 -856 400 -17 600 -874 000 

Gemensamt Vård och omsorg -684 686 -696 800 -14 000 -710 800 -15 000 -725 800 

Individ- och familjeomsorg -156 838 -144 200 -1 400 -145 600 -2 600 -148 200 

Tekniska nämnden -185 163 -192 700 -4 900 -197 600 -7 700 -205 300 

Kommunrevisionen -1 300 -1 300 0 -1 300 0 -1 300 

Valnämnden -100 -800 700 -100 -700 -800 

Överförmyndare -4 100 -4 000 0 -4 000 0 -4 000 

Summa nämnder -2 115 105 -2 175 600 -34 400 -2 210 000 -48 500 -2 258 500

CENTRALA POSTER

Pensionsutbet på ansvarförb inkl lönesk -40 579 -36 000 0 -36 000 0 -36 000 

Personalomkostnader -9 000 -500 -9 500 700 -8 800 

Löneöversyn 10 423 -7 900 -9 000 -16 900 -9 000 -25 900 

Förändring av semesterlöneskuld 0 0 0 0 0 0

Moms omsorgsboende 5 000 5 000 0 5 000 0 5 000

Centrala budgetpotter 0 0

Tillfällig bugdetpott, oförutsett -2 596 -3 000 0 -3 000 0 -3 000 

Strategiska utvecklingsmedel -4 000 -6 000 -500 -6 500 0 -6 500 

Utredning lokalbehov/motverka ensam -1 000 -10 000 0 -10 000 6 000 -4 000 

Utredning drift MEX/fastighet -3 400 -100 -3 500 1 700 -1 800 

Vinst vid avyttring av tillgångar 5 000 5 000 0 5 000 0 5 000

Förlust vid avyttring av tillgångar 0 0 0 0 0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7 000 -7 000 0 -7 000 0 -7 000 

Summa centralt -34 752 -72 300 -10 100 -82 400 -600 -83 000

Summa skattefinansierade verksamheter -2 149 857 -2 247 900 -44 500 -2 292 400 -49 100 -2 341 500

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 0 0 0 0 0 0

Biogas 0 -2 700 0 -2 700 0 -2 700 

Summa taxefinansierade 
verksamheter 0 -2 700 0 -2 700 0 -2 700

Totalt -2 149 857 -2 250 600 -44 500 -2 295 100 -49 100 -2 344 200

ÖVRIGA POSTER

Avskrivningar -136 700 -148 700 -5 000 -153 700 -2 000 -155 700 

Återföring av kapitalkostnader 152 257 170 300 5 000 175 300 2 000 177 300

Skatteintäkter 1 468 900 1 528 600 51 900 1 580 500 48 600 1 629 100

Generella statsbidrag 723 400 757 100 -1 500 755 600 -8 500 747 100

Finansiella intäkter 7 000 9 000 1 400 10 400 1 600 12 000

Finansiella kostnader -20 000 -16 000 -1 000 -17 000 -1 000 -18 000 

Finansiering av ombudgeteringar via RUR 0 0 0 0 0 0

Summa övriga poster 2 194 857 2 300 300 50 800 2 351 100 40 700 2 391 800

Årets resultat 45 000 49 700 6 300 56 000 -8 400 47 600
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Framräkningen av nya driftsramar utgår ifrån gäl-
lande budget för år 2021, justerat utifrån eventuella 
helårseffekter på verksamhetsflyttar samt bortta-
gande av ettårs effekter i 2021 års budget. I drifts-
budgeten har nämnderna ett omställningskrav om 1 
procent årligen under perioden år 2022-2024 samt 
fått intäkt-/kostnadstäckning utifrån prisindex för 
kommunal verksamhet. Vidare har socialnämnden 
och barn-och utbildningsnämnden blivit kompense-
rade för ökade volymer. I enighet med gällande po-
licy om lokalförsörjning ska nämnderna i möjlig-
aste mån ges fullkompensation för ökade hyreskost-
nader.  

Nedan följer en mer detaljerad bild av respektive 
nämnds budgetram för perioden år 2022-2024. 

 

Driftsbudget nämnder 

barn- och utbildningsnämnden 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens 
uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skolla-
gen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala 
kulturskolan och skolskjuts med tillhörande 
riktlinjer. 

Politisk justering 

• 5,0 miljoner kronor – Kompensation för budget-
underskott. 

• 10,0 miljoner kronor – Riktad satsning till 
förskola och grundskola 

 

kommunstyrelsen 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och 
samordna den kommunala organisationen och ha 
överblick över nämndernas verksamhet samt den 
verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för 
den ekonomiska förvaltningen samt beredning av 
ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar även 
för att verkställa och följa upp kommunfullmäktiges 
beslut. 

Politisk justering 

• 0,7 miljoner kronor – Riktade medel till stads-
byggnadsavdelningen för att höja takten i 
framtagande av detaljplaner 

• 0,6 miljoner kronor – Höjning av de kommun-
strategiska bidragen 

• 0,7 miljoner kronor – Förstärkt resurs för 
genom-förande av klimatstrategin 

• 0,5 miljoner kronor – Framtagande av verktyg 
för mätning och uppföljning av utsläpp samt 
framtagande av koldioxidbudget (ett års 
kompensation) 

  

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) Grund 
2022  

Budget  
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Volymer & verksamhetsförändring 0 -7 400 -4 200 0

Omställning 0 7 600 8 100 8 300

Politisk justering 0 -15 000 0 0

Påverkan budgetram 0 -14 800 3 900 8 300

Generell intäkt/kostadstäckning 
(inkl personal och vhtköp)

0 -13 800 -16 100 -23 200 

BUDGETRAM -784 445 -813 000 -825 200 -840 100 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) Grund 
2022  

Budget  
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Volymer & verksamhetsförändring 0 200 0

Omställning 0 1 000 1 000 1 000

Politisk justering 0 -2 500 500 0

Påverkan budgetram 0 -1 300 1 500 1 000
Generell intäkt-/kostnadsökning
(inkl personal och vhtköp)

0 -1 900 -2 200 -3 700 

BUDGETRAM -101 968 -105 100 -105 800 -108 500 
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kompetens- och arbetslivsnämnden 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Kompetens- och arbetslivsnämnden är kommunens 
organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten, eko-
nomiskt bistånd enligt § 3, kommunal vuxenutbild-
ning, uppdragsutbildning och eftergymnasiala ut-
bildningar. 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska 
vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och 
regional utveckling. Arbetet med att skapa kontak-
ter mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt 
utifrån att etablering på arbetsmarknaden lyfts som 
en central del i kommunens flerårsplan. Vuxnas 
möjlighet till lärande är angeläget utifrån många 
olika perspektiv. Att möta sina möjligheter genom 
att lära nytt, lära om och lära mer är verktyget för 
att medborgare ska kunna ta nästa steg. Utgångs-
punkten ska vara vad den enskilde individen har 
med sig samt arbetsmarknadens behov avseende 
kompetens och arbetskraft. Ambitionen är att ha ett 
utbud av utbildningar och insatser som matchar så-
väl medborgarnas behov som arbetslivets efterfrå-
gan. 

Politisk justering 

• 5,0 miljoner kronor – Riktade medel för att 
genomföra arbetsmarknadsåtgärder med syfte 
att minska kostnader för ekonomiskt bistånd 

kultur- och fritidsnämnden 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån 
de politiska målen främja kultur- och fritidslivet 
och skapa förutsättningar för en mångsidig, till-
gänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fri-
tids-verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska 
främja delaktighet och möjlighet till påverkan för 
dem som verksamheten riktar sig till. Kultur- och 
fritids-nämnden bedriver besöksnäringsverksamhet. 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommu-
nens folk-bibliotek och fullgör kommunens uppgif-
ter enligt bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och 
fritids-nämnden ansvarar för den museala verksam-
heten enligt museilagen (2017:563). 

Politisk justering 

• 1,0 miljoner kronor – Förstärkt arbete med 
områdesbaserad utveckling i kommunen 

 

nämnden  för samhällsskydd mellersta 
skaraborg 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg 
(SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping, 
Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verk-
samheten har som uppgift är att avhjälpa och före-
bygga olyckor som inverkar på liv, hälsa, egendom 
och miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings 
kommuns verkstadsfunktion. 

Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot 
olyckor och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). 
Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brand-
farliga och Explosiva varor (LBE).  

 

 

 

 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) Grund 
2022  

Budget  
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Volymer & verksamhetsförändring -41 448 -600 0

Omställning 0 600 1 200 1 100

Politisk justering 0 -5 000 0 0

Påverkan budgetram -41 448 -5 000 1 200 1 100
Generell intäkt-/kostnadsökning
(inkl personal och vhtköp)

0 -2 000 -2 400 -3 700 

BUDGETRAM -104 674 -111 600 -112 800 -115 400 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) Grund 
2022  

Budget  
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Volymer & verksamhetsförändring -5 057 -400 0 -600 

Omställning 0 600 700 700

Politisk justering 0 -1 000 0 0

Påverkan budgetram -5 057 -800 700 100
Generell intäkt-/kostnadsökning
(inkl personal och vhtköp)

0 -800 -1 000 -1 700 

BUDGETRAM -70 415 -72 000 -72 300 -73 900 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) Grund 
2022  

Budget  
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Volymer & verksamhetsförändring 0 -200 0 0

Omställning 0 300 300 300

Politisk justering 0 0 0 0

Påverkan budgetram 0 100 300 300
Generell intäkt-/kostnadsökning
(inkl personal och vhtköp)

0 -600 -700 -1 000 

BUDGETRAM -32 601 -33 100 -33 500 -34 200 
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socialnämnden 

 

Gemensam vård och omsorg 

 

Individ- och familjeomsorg 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom 
socialtjänsten och vad som i lag sägs om social-
nämnd. Socialnämnden ska också utföra kommu-
nens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva 
ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården 
samt ansvara för ensamkommande flykting-barn en-
ligt lag (1994:137) om mottagande av asyl-sökande 
m.fl.  

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är 
tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av full-
mäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra förordningar för verksamheten. 

Politisk justering 

• 2,0 mnkr – Förstärkning av öppen 
dagverksamhet med syfte att motverka 
ensamhet bland äldre 

tekniska nämnden 

 

Nämndens uppdrag och ansvarsområde 

Nämndens uppdrag är att förvalta och underhålla 
kommunens allmänna platsmark som gator, parker 
och torg samt att företräda kommunen som väghål-
lare och vara ansvarig för trafiklagsanknutna frågor 
och trafiksäkerhet på kommunens gator. 

Projektering, projektledning och anläggning av 
kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, 
förvaltning och projektledning av utbyggnad av 
kommunens ägda järnvägsspår och kommunens 
flygplats. Genomförande av kommunens mark- och 
exploateringsinvesteringar vid anläggning i allmän-
plats mark.  

Nämnden svarar även för tillagning och servering 
av måltider till förskola, skola, gymnasium och 
äldre både inom särskilt och ordinärt boende. 

Nämnden bedriver även förvaltning, drift, underhåll 
och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter 
samt verksamhetsservice. 

Projektledning och projektering av kommunens fas-
tighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler.  

Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter 
där det bedrivs kommunal verksamhet. 

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 ord-
förande, sekreterare och kansliservice.  

Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvatten-
hantering för abonnenter anslutna till VA-kollekti-
vet i huvudsak i kommunens tätorter. 

Behandling av matavfall genom rötning för att pro-
ducera biogas för uppgradering till fordons gas. Ef-
terbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbätt-
ringsmedel som återförs i kretsloppet. 

Politisk justering 

• 1,0 mnkr – Medel för utsmyckning och 
gestaltning i kommunens tätorter 

 

 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) Grund 
2022  

Budget  
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Volymer & verksamhetsförändring 41 448 -3 800 -5 900 0

Omställning 0 8 400 8 210 8 610

Politisk justering 0 -2 000 0 0

Påverkan budgetram 41 448 2 600 2 310 8 610
Generell intäkt-/kostnadsökning
(inkl personal och vhtköp)

0 -15 000 -17 800 -26 200 

BUDGETRAM -828 586 -840 900 -856 390 -873 990 

Gem VoO budgetram (tkr) Grund 
2022  

Budget  
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Volymer & verksamhetsförändring 0 -2 600 -5 900 0

Omställning 0 6 600 6 810 7 110

Politisk justering 0 -2 000 0 0

Påverkan budgetram 0 2 000 910 7 110
Generell intäkt-/kostnadsökning
(inkl personal och vhtköp)

0 -12 500 -15 000 -22 100 

Budgetram -686 213 -696 700 -710 790 -725 790 

IFO budgetram (tkr) Grund 
2022  

Budget  
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Volymer & verksamhetsförändring 41 448 -1 200 0 0

Omställning 0 1 800 1 400 1 500

Politisk justering 0 0 0 0

Påverkan budgetram 41 448 600 1 400 1 500
Generell intäkt-/kostnadsökning
(inkl personal och vhtköp)

0 -2 500 -2 800 -4 100 

Budgetram -142 373 -144 200 -145 600 -148 200 

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) Grund 
2022  

Budget  
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Volymer & verksamhetsförändring 5 057 -4 600 -2 500 0

Omställning 0 1 900 2 000 2 000

Politisk justering 0 -1 000 0 0

Påverkan budgetram 5 057 -3 700 -500 2 000
Generell intäkt-/kostnadsökning
(inkl personal och vhtköp)

0 -3 600 -4 400 -9 700 

BUDGETRAM -185 363 -192 700 -197 600 -205 300 
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Investeringsbudget 

Investeringsramar 

 

investeringsplan år 2022-2026 

Investeringsplanen för perioden år 2021-2026 är en 
viktig del i budgetförutsättningarna då de dels ger en 
långsiktig planering av kommunens investeringar 
men ger även nämnder och förvaltningar tid att ställa 
om verksamheten kopplat till investeringar.  

Likt föregående års budgetförutsättningar är investe-
ringsplanen uppdelad i tre olika investeringstyper: 

• Nya investeringsprojekt 
• Re-/löpande investering 
• MEX investering 

Uppdelningen har gjorts för att ge nämnderna och 
förvaltningarna en mer övergripande bild av kom-
munens olika investeringar, och möjlighet att tydli-
gare styra eventuella förändringar som kan ske i in-
vesteringsprojektet.  

Vidare har förändringar i redovisningsprinciper och 
uppföljningen av kommunens investeringar krävt att 
investeringsprojektet skrivs ut i belopp, mot tidigare 
där investeringarna ingick i respektive nämnds inve-
steringsram. 

nytt finansiellt mål från år 2021 

I flerårsplanen för år 2021-2023 presenteras ett nytt 
finansiellt mål där Falköpings kommuns samlade lå-
neskuld inte får uppgå till mer är 1 700,0 miljoner 
kronor. Detta betyder att kommunens investerings-
takt behöver minskas till cirka 150,0 miljoner kronor 
per år från efter det att den nuvarande investerings-
planen är genomförd.  

Falköpings kommuns årliga avskrivningar och resul-
tat skulle medföra en ram på nyinvesteringar om 
cirka 50,0 miljoner kronor per år, givet nuvarande 
nivå på re-löpande och MEX investeringar då de 
uppgår till cirka 100,0 miljoner kronor per år. 

Eventuellt överskott mellan resultat och avskriv-
ningar minskat med årets investering kan användas 
för att amortera på kommunens låneskuld.   

 

 

 

  

INVESTERINGSBUDGET (tkr) BUDGET 2021 
(inkl ombud) 

BUDGET 
2022 

PLAN 
2023 

PLAN 
2024 

PLAN 
2025 

PLAN 
2026 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -7 300 -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen -63 600 -63 900 -42 600 -33 200 -18 600 -10 400 

Kommunledningsförvaltningen -7 900 -5 000 -5 100 -5 200 -5 300 -5 400 

Mark och exploatering -55 700 -56 900 -35 500 -26 000 -11 300 -3 000 

Investeringspott för oförutsett 0 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -700 -700 -700 -700 -700 -700 

Kultur- och fritidsnämndenn -1 588 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -6 700 -6 200 -6 300 -8 600 -2 600 -2 700 

Socialnämnden -4 100 -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 

Tekniska nämnden -371 312 -153 100 -188 400 -263 100 -157 100 -74 500 

Kommunrevisionen 0 0 0 0 0 0

Valnämnden 0 0 0 0 0 0

Suma skattefinansierad verksamhet -455 300 -233 900 -248 200 -316 000 -189 600 -99 100

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -46 800 -36 300 -35 900 -32 700 -33 400 -34 100 

Biogas -2 500 0 0 0 0 0

Summa taxefinansierade verksamheter -49 300 -36 300 -35 900 -32 700 -33 400 -34 100

INVESTERINGSBUDGET -504 600 -270 200 -284 100 -348 700 -223 000 -133 200
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Nya investeringsprojekt 

NYA INVESTERINGSPROJEKT (tkr) PROJEKTBUDGET
2021-2026 

NY PROJEKTPLAN 
inkl 15 % 

prisjustering 

ACK TOM
2021 

BUDGET
2022 

PLAN 
2023 

PLAN 
2024 

PLAN 
2025 

PLAN 
2026 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildning -437 200 -515 000 -64 600 -40 700 -98 000 -200 000 -100 000 -16 400

Platåskolan -386 000 -443 900 -50 000 0 -93 900 -200 000 -100 000 

Fastighet -338 000 -388 700 -50 000 -67 450 -200 000 -71 250 

Gata -23 000 -26 450 -26 450 

Inventarier -25 000 -28 750 -28 750 

Mössebergsskolan ventilation -4 700 0 -2 900 -1 800 0 0 0 0

Odensbergsförskola -34 000 -39 700 -1 700 -33 900 -4 100 

Fastighet -26 000 -30 200 -1 100 -28 100 -900 

reinvestering 0 0 0 0 0

Tillagningskök -6 000 -7 500 -600 -5 800 -1 200 

Inventarier -2 000 -2 000 0 0 -2 000 

Odensbergsskola F-6*  -     -15 000     -10 000     -5 000 

Kyrkerörskolan - anpassning F-6 -12 500 -16 400 0 0 0 0 0 -16 400 

Fastighet -10 500 -14 400 -14 400 

reinvestering 0 0 0

Inventarier -2 000 -2 000 -2 000 

Vård och omsorg -53 500 -58 700 -9 200 -46 500 -3 000 0 0 0

Förkindsgården -24 800 -25 700 -7 300 -18 400 

Fastighet -23 100 -24 000 -5 600 -18 400 

reinvestering -1 700 -1 700 -1 700 

tillagninsgkök ingår i projekt

Nytt kortidsboende (ersätter 
Näregården och Prästgårdsgatan) -28 700 -33 000 -1 900 -28 100 -3 000 0 0 0

Fastighet -27 800 -32 000 -1 900 -28 100 -2 000 

varav reinvestering 0 0 0 0 0

Inventarier soc -900 -1 000 0 0 -1 000 

Övrigt -34 000 -68 600 -5 600 -17 700 -38 300 -7 000 0 0

Ishallen 0 -29 600 0 -2 900 -26 700 

Fastighet 0 -29 600 -2 900 -26 700 

Stadskärnan -25 000 -25 000 -2 300 -8 600 -7 100 -7 000 

Stadshuset, projektering -5 000 -5 000 -500 -4 500 

Stenstorp Vårdcentral -4 000 -5 800 -2 800 -3 000 

exkl. reinvestering 0 0 -4 000 0

AÖS, ny ÅVC Falevi 0 -3 200 -3 200 

Summa skattefinansierad  -524 700 -642 300 -79 400 -104 900 -139 300 -207 000 -100 000 -16 400

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -53 500 -53 500 -36 800 -7 800 -8 900 0 0 0
Ombyggnation avloppsnät 
Kättilstorp -32 500 -32 500 -29 700 -2 800 

varav reinvestering -11 700 -11 700 -11 700 -2 800 

Spillvattenledning Broddetorp-
Axvalla -17 000 -17 000 -3 100 -5 000 -8 900 

varav reinvestering -5 000 -5 000 -5 000 

Danskavägen - etapp 2 -4 000 -4 000 -4 000 

varav reinvestering 0

Reservvatten, utredning 0 0 0

Avfall 0 0 0 0 0 0 0 0

Summa taxefinansierade 
verksamheter -53 500 -53 500 -36 800 -7 800 -8 900 0 0 0

SUMMA NY INVESTERINGS-PROJEKT -578 200 -695 800 -116 200 -112 700 -148 200 -207 000 -100 000 -16 400

* Investeringskostnaden för Odensbergsskola F-6 avser finansiell leasing 
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nya investeringsprojekt år 2022-2026 

I tabellen på föregående sida listas de nya investe-
ringsprojekt som Falköpings kommun planerar att 
genomföra under år 2022-2026.  

På grund av förseningar ingångsätande av investe-
ringsprojekt samt prishöjningar de senaste åren har 
fastighetsavdelningen inom tekniska nämnden flag-
gat upp för en kostnadsökning på 15 procent inom 
flera nya projekt. Detta kommer dels få till följd 
ökade investeringsnivåer men även höjda driftskost-
nader i from högre kapitalkostnader. 

På grund av att detaljplanen runt nya högstadiesko-
lan i centralorten upphävdes av Mark- och miljöö-
verdomstolen, har investeringen av Platåskolan flyt-
tats fram till planerad byggstart start år 2023. Det är 
fortfarande osäkert när byggnationen kommer att 
starta men ny detaljplan kommer upp för beslut i 
byggnadsnämnden under början av år 2022. I sam-
band med att ny detaljplan tas i bruk behöver ett 
uppdaterat projektdirektiv för investeringen tas fram 
då det riskerar att projektet fördyras jämfört med av-
satta medel i investeringsplanen.  

I samband med att Platåskolan flyttas på framtiden 
har investeringar prioriteras till ny skola och för-
skola i Odensberg, nytt LSS-boende i centralorten 
samt ombyggnation av äldreboende Frökindsgården 
i Kinnarp. Nytt till detta är även att ett större investe-
ringsprojekt kopplat till Ishallen lyfts in för år 2023. 
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Re- och löpande investeringar

re-/löpande investeringar 

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

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

sänkt investeringsram tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har i investeringsplanen, kopplat 
till re-/löpande investeringar, fått en neddragning un-
der år 2021-2023 med 5,8 mnkr (2021 års nivå). För-
delningen av detta ska Tekniska nämnden själva ta 
beslut om och presentera i verksamhetsplan för år 
2022-2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RE-/LÖPANDE INVESTERING (tkr) 
 Budget

 2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn och utbildningsnämnden -4 100 -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 

Kommunstyrelsen -4 900 -5 000 -5 100 -5 200 -5 300 -5 400 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -700 -700 -700 -700 -700 -700 

Kultur- och fritidsnämnden -1 588 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -2 200 -6 200 -6 300 -8 600 -2 600 -2 700 

Socialnämnden -4 100 -4 200 -4 300 -4 400 -4 500 -4 600 

Tekniska nämnden -47 300 -48 200 -49 100 -56 100 -57 100 -58 100 

varav sänkt investeringsram TN* 5 800 5 900 6 000 0 0 0

maskiner och inventarier -7 300 -7 400 -7 500 -7 600 -7 700 -7 800 

gata/park -18 900 -19 300 -19 700 -20 100 -20 500 -20 900 

fastighet -26 900 -27 400 -27 900 -28 400 -28 900 -29 400 

Summa nämnder -64 888 -70 100 -71 400 -81 000 -76 300 -77 700

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -24 600 -28 500 -27 000 -32 700 -33 400 -34 100 

varav ingår i projektinvesteringar 6 000 2 800 5 000 0 0 0

ledningsnät -25 500 -26 100 -26 700 -27 300 -27 900 -28 500 

övriga va-anläggnignar -5 100 -5 200 -5 300 -5 400 -5 500 -5 600 

Avfall 0 0 0 0 0 0

Summa taxefinansierade verksamheter -24 600 -28 500 -27 000 -32 700 -33 400 -34 100

SUMMA RE-/LÖPANDE INVESTERING -89 488 -98 600 -98 400 -113 700 -109 700 -111 800

* TN beslutar om fördelning av sänkt investeringsram i verksamhetsplanen för år 2022-2024
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Mark och exploaterings investeringar 

marjarp logistikområde 

Falköpings kommun fortsätter att investera på 
Majarps logistikområde. Arbete med överlämnings-
bangåden i samverkan med Trafikverket fortgår un-
der år 2022. Falköpings kommun kommer även un-
der år 2022 påbörja byggnation av nya spåranslut-
ningar som kommer koppla på Jula Logistics ABs 
nya terminal och lagerbyggnad på Marjarp logistik-
område 

fåraberget 

Arbetet med att utveckla Fåraberget fortsätter under 
år 2022, dels kommer kommunen fortsätta byggnat-
ion av vägar, vatten och avlopp som möjliggör fort-
satt utbyggnad av området. Vidare kommer Götene 
hus att under år 2022 färdigställa byggnationen av 
nytt radhusområdet som fick bygglov under år 2021.  

MARK- OCH EXPLOATERING (tkr) PROJEKTPLAN ACK TOM
2021 

BUDGET
2022 

PLAN 
2023 

PLAN 
2024 

PLAN 
2025 

PLAN 
2026 

Marjarp logistikområde -84 600 -51 600 -23 000 -10 000 0 0 0

Marjarp etapp 1-3 -46 100 -43 600 -2 500 

Gata -33 300 -30 800 -2 500 

VA -12 200 -12 200 

Övrigt -600 -600 

Spårinvestering Marjarp -10 000 0 -5 000 -5 000 

Gata 0

VA 0

Övrigt -10 000 0 -5 000 -5 000 

Överlämningsbangård -28 500 -8 000 -15 500 -5 000 

Gata -28 500 -8 000 -15 500 -5 000 

VA 0

Övrigt 0

Fåraberget  -94 300 -29 300 -26 100 -10 500 -18 100 -9 300 -1 000
Fåraberget etapp 2B 
bostadsområde -19 700 -18 700 -1 000 

Gata -12 300 -11 300 -1 000 

VA -7 100 -7 100 0

Övrigt -300 -300 0

Sikagårdsgatan 
inkl rondell och gator -11 400 -3 300 -8 100 

Gata -11 100 -3 000 -8 100 

VA -300 -300 

Övrigt 0 0

Förlängning Sikagårdsgatan -25 500 -7 000 -17 000 -1 500 

Gata -18 400 -5 000 -11 900 -1 500 

VA -7 100 -2 000 -5 100 0

Övrigt 0 0

Sikagårdsgaran - gata, rondell 
och grönområde -22 000 0 0 -9 000 -13 000 

Gata -10 700 0 0 -4 000 -6 700 

VA -11 300 0 0 -5 000 -6 300 

Övrigt 0 0

Fåraberget genomfartsgata, 
Fårabergsgatan -15 700 -300 0 0 -5 100 -9 300 -1 000 

Gata -13 300 0 -3 000 -9 300 -1 000 

VA -2 100 300 -2 400 0 0

Övrigt -300 -600 300 0 0

SUMMA MARJARP OCH 
FÅRABERGET -178 900 -80 900 -49 100 -20 500 -18 100 -9 300 -1 000
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övrigt 

Under övrigt finns fortsatt utbyggnad av redan de-
taljplanelagda områden för att frigöra fler tomter i 
orter utanför centralorten. 

Till år 2023 finns även MEX-investeringsmedel för 
att knyta samman Krokstorps handelsområde med 
Vilhemsro via en bro för gång och cykel. I och med 
bron kommer även några mindre handelstomter frig-
öras på Kroktorps handelsområde området. 

Oförutsedda investeringsmedel för MEX är för peri-
oden år 2022-2026 satt till 2,0 miljoner kronor per 
år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARK- OCH EXPLOATERING (tkr) PROJEKTPLAN ACK TOM
2021 

BUDGET
2022 

PLAN 
2023 

PLAN 
2024 

PLAN 
2025 

PLAN 
2026 

Övrigt -26 700 0 -7 800 -15 000 -7 900 -2 000 -2 000

Oförutsett MEX -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Anneborg 1:6 Hildasro -1 800 0 -1 800 

Gata -800 -800 

VA -1 000 -1 000 

Övrigt

Krokstorp handelsområdet 
etapp 2 -13 000 0 0 -13 000 

Gata -12 000 -12 000 

VA -1 000 -1 000 

Övrigt

Vintervägen  Stenstorp - -5 900 0 0 0 -5 900 

Gata -3 700 -3 700 

VA -2 100 -2 100 

Övrigt -100 -100 

Västorpsgatan/Herregårdsgatan, 
Floby -4 000 0 -4 000 

Gata -2 000 -2 000 

VA -2 000 -2 000 

Övrigt

SUMMA MARK OCH 
EXPLOATERING  -205 600 -80 900 -56 900 -35 500 -26 000 -11 300 -3 000
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Koncern 
Den kommunala koncernens struktur i Falköpings 
kommun beskrivs på sid 5 i detta dokument under 
avsnitt Organisation. Enligt kommunallagen skall 
begreppet ”God ekonomisk Hushållning” innefatta 
hela kommunkoncernen. Detta innebär att Kom-
munfullmäktige skall besluta om mål för att uppnå 
God Ekonomisk Hushållning inklusive kommunala 
bolag.  

 

Falköpings Hyresbostäder AB 

Falköpings Hyresbostäder AB är ägs till 100 % av 
Falköpings kommun. Bolaget har ett dotterbolag, 
Fastighets AB Mösseberg, som förvaltar industri-
fastigheter. Falköpings Hyresbostäder har omkring 
2000 lägenheter i olika storlekar belägna, inte bara i 
tätorten, utan också i flera av våra samhällen i kom-
munen. Bolaget är medlemmar i Sveriges Allmän-
nytta som arbetar aktivt med frågor kring miljö, 
framtid och utveckling. Bolaget har idag drygt 30 
anställda och lägger stor vikt vid att ha en god ser-
vice som utgår från våra olika områden samt från 
vårt centralt belägna kontor. Falköpings Hyresbo-
städer har en affärsplan, 2019-2023, som innehåller 
mål vad gäller nyproduktion, kundnöjdhet, hållbar-
het, ekonomi och personal. Målen vad gäller miljö-
mässig hållbarhet är också en del i uppropet ”Kli-
matinitiativet” där bolaget satt mål att minska ener-
gianvändningen och bli fossilfria. Under 2020 har 
Ägardirektiv och Bolagsordningen reviderats för 
Falköpings Hyresbostäder. 

finansiella mål 

Falköpings Hyresbostäder AB, med dotterbolag 
Fastighets AB Mösseberg, är de bolag i kommun-
koncernen som har betydande ekonomisk omsätt-
ning och balansomslutning. Dessa bolags ekono-
miska utveckling har därför betydelse för hela kom-
munkoncernens ekonomiska utveckling. Målen hål-
ler på att arbetas fram enligt kolumnen bredvid.  

1. Avkastningskravet på Falköpings Hyresbostäder 
AB lyfts in som finansiellt mål. Finns nu 
ägardirektiven. 

2. Belåningsgraden lyfts in som finansiellt mål. 
Finns nu i ägardirektiven. 

3. Maximal lånenivå på bolagskoncernen 
(Hyresbostäder och Mösseberg) sätts ett år i taget. 
För 2022 max 900 mnkr. 

4. Bolagens investeringsbudget för de kommande 
5 åren lyfts in Flerårsplanen. 

5. Borgensbeslut i samband med budgetbeslutet i 
KF i oktober, nu 900 mnkr. 
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Politiska uppdrag under år 2022 
 

1. 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. 

2. 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. 

 

 

  



 
 

 

Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9Postadress 521 81 Falköping 
Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 
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§ 9 Dnr 2021/00529 

Besvarande av remiss från Trafikverket om förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1  Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen gällande Trafikverkets 

förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 genom 
det bifogade remissyttrandet.  

Bakgrund 
På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan 
för transportinfrastrukturen 2022-2033. Genom Västra Götalandsregion, 
Västra stambanegruppen och Jönköpingsbanegruppen lämnas gemensamma 
remissyttranden på förslag till nationell plan. Dessa yttranden ställer sig 
Falköpings kommun bakom. Falköpings kommun väljer att även lämna ett 
enskilt yttrande för att belysa vikten av att en utbyggnation av Västra 
stambanan sker inom planen för 2022-2033. I yttrandet framhålls också 
vikten av satsningar på Jönköpingsbanan för att bemöta utvecklingen av 
både person- och godstrafik.  

Förvaltningens bedömning 
I Falköpings kommuns remissyttrande belyses vikten av utbyggnationen av 
två spår mellan Göteborg och Alingsås på Västra stambanan. En investering 
som inte finns med i förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033. Detta bedöms komma att påverka den klimatmässigt nödvändiga 
utvecklingen av  att flytta gods från väg till järnväg och därmed utvecklingen 
av Skaraborg Logistic Center som hållbar logistiklösning för näringslivet i 
regionen.  
Jönköpingsbanan och Västra stambanan förenas i Falköping. För att utveckla 
tågtrafiken och klara av dagens efterfrågan samt behovet av ökade person- 
och godstrafik behöver Jönköpingsbanan på sikt gå från enkelspårig till 
dubbelspår. Fler, längre och tyngre godståg från och till Skaraborg Logistic 
Center förstärker detta behovet ytterligare.  
Kommunen ser  det som en viktig förutsättning för näringslivets tillväxt och 
utveckling i regionen, att dessa satsningar görs, för att utvecklingen mot 
hållbara och klimatneutrala logistik- och transportlösningar ska fortgå.  

Finansiering 
Ej aktuellt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-12 
Remissyttrande nationell infrastrukturplan Falköpings kommun, 2022-01-14 
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
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2033, 2021-11-30 
Missiv till Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033, 2021-11-30 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförv. Hållbar utveckling 

 

Ida Elf   Infrastrukturstrateg      ida.elf@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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 Kommunstyrelsen 

Besvarande av remiss från Trafikverket om förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att besvara remissen gällande Trafikverkets 

förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 genom 
det bifogade remissyttrandet.   

Bakgrund 
På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan 
för transportinfrastrukturen 2022-2033. Genom Västra Götalandsregion, 
Västra stambanegruppen och Jönköpingsbanegruppen lämnas gemensamma 
remissyttranden på förslag till nationell plan. Dessa yttranden ställer sig 
Falköpings kommun bakom. Falköpings kommun väljer att även lämna ett 
enskilt yttrande för att belysa vikten av att en utbyggnation av Västra 
stambanan sker inom planen för 2022-2033. I yttrandet framhålls också 
vikten av satsningar på Jönköpingsbanan för att bemöta utvecklingen av 
både person- och godstrafik.  

Förvaltningens bedömning 
I Falköpings kommuns remissyttrande belyses vikten av utbyggnationen av 
två spår mellan Göteborg och Alingsås på Västra stambanan. En investering 
som inte finns med i förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033. Detta bedöms komma att påverka den klimatmässigt nödvändiga 
utvecklingen av  att flytta gods från väg till järnväg och därmed utvecklingen 
av Skaraborg Logistic Center som hållbar logistiklösning för näringslivet i 
regionen.  
Jönköpingsbanan och Västra stambanan förenas i Falköping. För att utveckla 
tågtrafiken och klara av dagens efterfrågan samt behovet av ökade person- 
och godstrafik behöver Jönköpingsbanan på sikt gå från enkelspårig till 
dubbelspår. Fler, längre och tyngre godståg från och till Skaraborg Logistic 
Center förstärker detta behovet ytterligare.  
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Kommunen ser  det som en viktig förutsättning för näringslivets tillväxt och 
utveckling i regionen, att dessa satsningar görs, för att utvecklingen mot 
hållbara och klimatneutrala logistik- och transportlösningar ska fortgå.  

Finansiering 
Ej aktuellt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-12 
Remissyttrande nationell infrastrukturplan Falköpings kommun, 2022-01-14 
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
2033, 2021-11-30 
Missiv till Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033, 2021-11-30 

Beslutet ska skickas till 
Ida Elf, Infrastrukturstrateg 
Magnus Sundén, Näringslivschef 
Thomas Boström, Skaraborgs kommunalförbund 
 
 
 
Ida Elf 
Infrastrukturstrateg 
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Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
  

På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan 

för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

Rapporten publiceras på Trafikverkets hemsida. 

Remissyttranden ska ha kommit in till Regeringskansliet 

(Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022. Svaren bör lämnas 

per e-post till 

i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

i.transport.remissvar@regeringskansliet.se  

Ange diarienummer I2021/02884 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en 

inbjudan att lämna synpunkter. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

 

 

Lena Erixon 

Generaldirektör 

mailto:i.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:i.transport.remissvar@regeringskansliet.se
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Pär-Erik Westin 

Strategisk planerare 

par-erik.westin@trafikverket.se 

Direkt: 010-123 61 57 

Mobil: 070-316 76 20 

Trafikverket 

Adress: 781 89 Borlänge 

Besöksadress: Röda vägen 1 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 

 

 

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 

sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet 

till digital offentlig service. 

  

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2021/79143, Motpartens ärendenummer I2021/02884, Dokumentdatum 2021-11-30, Dokumenttyp BREV.  
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Sändlista 
2030-sekretariatet  

AB Volvo 

Affärsverket svenska kraftnät 

Arbetsgivarverket  

Arlandabanan Infrastructure AB 

BIL Sweden  

Bilsportförbundet  

Botniska korridoren  

Boverket  

Byggföretagen 

Byggherrarna 

Chalmers tekniska högskola 

Cykelfrämjandet 

Delaktig Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) 

Ekologiska lantbrukarna 

Energimyndigheten  

European Spallation Source (ESS) 

Fackförbundet SEKO  

Fackförbundet ST 

FMCK Frivilliga motorcykelkåren  

Folkhälsomyndigheten 

Fossilfritt Sverige  

Fotgängarnas förening  

Friluftsfrämjandet  

Funktionsrätt Sverige  

Fältbiologerna 



   

  4 (21) 

Ärendenummer Dokumentdatum   
TRV 2021/79143 2021-11-30  
Motpartens ärendenummer   
I2021/02884   
   
 

 
Trafikverket 
781 89 Borlänge 
Besöksadress: Röda vägen 1 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Pär-Erik Westin 
Nationell planering 
Direkt: 010-1236157 
Mobil: 070-3167620 
par-erik.westin@trafikverket.se 

 

TM
AL

L 
04

22
 B

re
v 

4.
0 

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) 

Föreningen Svenska järnvägsfrämjandet  

Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer (FSJ)  

Företagarna 

Försvarets materielverk FMV 

Försvarets radioanstalt FRA 

Försvarsmakten 

Global utmaning 

Green Cargo AB 

Greenpeace  

Gröna Bilister 

Handelskammaren i Jönköpings län  

Handelskammaren i Uppsala län  

Handelskammaren Mittsverige  

Handelskammaren Mälardalen  

Handelskammaren Värmland 

Havs- och vattenmyndigheten 

Hörselskadades riksförbund (HRF) 

Inlandsbanan AB 

IKEM 

Infranord AB 

Infrasweden KTH (strategisk innovations plattform) 

Innovationsföretagen  

Institutet för framtidsstudier 

IQ Samhällsbyggnad  

ITS Sweden  

Jernhusen AB 

Jernkontoret 
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Jordbruksverket  

Jordens Vänner  

Jämtland Härjedalen Turism 

Järnvägshistoriska Riksförbundet  

KAK Kungliga automobilklubben  

Kemikalieinspektionen 

Klimatkommunerna  

Kommerskollegium 

Konjunkturinstitutet 

Konkurrensverket 

Kungliga Svenska Seglarsällskapet 

Kungliga tekniska högskolan  

Kustbevakningen 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)  

Lantmäteriet 

Linköpings universitet 

Livsmedelsverket 

LO 

Luftfartsverket 

Luleå tekniska universitet  

Luossavaara-Kiirunavaara AB 

Länsstyrelsen i Blekinge län  

Länsstyrelsen i Dalarnas län  

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län  

Länsstyrelsen i Hallands län  

Länsstyrelsen i Jämtlands län  

Länsstyrelsen i Jönköpings län  
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Länsstyrelsen i Kalmar län  

Länsstyrelsen i Kronobergs län  

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Skåne län  

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Länsstyrelsen i Södermanlands län  

Länsstyrelsen i Uppsala län  

Länsstyrelsen i Värmlands län  

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

Länsstyrelsen i Örebro län  

Länsstyrelsen i Östergötlands län  

Maritimt forum 

Mellansvenska handelskammaren 

MHF - Motormännens Helnykterhetsförbund  

Motormännens Riksförbund 

Museibanornas Riksorganisation  

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Mälardalsrådet 

Naturskyddsföreningen 

Naturturismföretagen  

Naturvårdsverket  

Norrbotniabanegruppen  

Norrbottens Handelskammare 

NTF Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande  



   

  7 (21) 

Ärendenummer Dokumentdatum   
TRV 2021/79143 2021-11-30  
Motpartens ärendenummer   
I2021/02884   
   
 

 
Trafikverket 
781 89 Borlänge 
Besöksadress: Röda vägen 1 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Pär-Erik Westin 
Nationell planering 
Direkt: 010-1236157 
Mobil: 070-3167620 
par-erik.westin@trafikverket.se 

 

TM
AL

L 
04

22
 B

re
v 

4.
0 

Nya ostkustbanan 

Näringslivets transportråd 

Nätverket för Jämställdhet i transportsektorn  

Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT) 

Pensionärernas riksorganisation (PRO) 

Post- och telestyrelsen 

Region Blekinge  

Region Dalarna  

Region Gotland  

Region Gävleborg  

Region Halland 

Region Jämtland/Härjedalen  

Region Jönköpings 

Region Kalmar  

Region Kronoberg  

Region Norrbotten 

Region Skåne  

Region Stockholm  

Region Sörmland  

Region Uppsala län  

Region Värmland  

Region Västerbotten 

Region Västernorrland  

Region Västmanland  

Region Örebro län  

Region Östergötland 

Renägarförbundet 

Rese- och turistnäringen i Sverige  
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Resenärsforum  

Riksantikvarieämbetet  

Riksförbundet enskilda vägar (REV)  

Rikspolisstyrelsen 

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 

Rymdstyrelsen 

SACO 

Sametinget  

Samferdselsdepartementet (Norge) 

Samhällsbyggarna  

Samtrafiken 

Scania  

SJ AB 

Sjöfartsverket  

Skogsindustrierna  

Skogsstyrelsen  

Skärgårdsredarna 

Skärgårdarnas Riksförbund 

SPF Seniorerna 

Statens geotekniska institut 

Statens geologiska undersökning 

Statens historiska museer 

Statens maritima och transporthistoriska museer 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)  

Statskontoret 

Stockholms handelskammare  

Swedavia 

Swedish Space Cooperation (SCC) 
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Swedtrain  

Swedish Lapland  

Svemin 

Svensk Cykling  

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 

Svensk Handel 

Svensk Kollektivtrafik  

Svensk Sjöfart 

Svensk Turism  

Svenska Cykelstäder 

Svenska Handelskammarförbundet  

Svenska Jägareförbundet 

Svenska Miljöinstitutet IVL 

Svenska Motorvagnsklubben 

Svenska petroleum och biomedel institutet SPBI  

Svenska Privatvagnföreningen 

Svenska Regionala Flygplatser (SRF) 

Svenska samernas riksförbund  

Svenska Taxiförbundet 

Svenska Teknik & Designföretagen  

Svenska Transportarbetareförbundet  

Svenska Turistföreningen 

Svenskt Flyg  

Svenskt Näringsliv 

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 

Sveriges Hamnar 

Sveriges Hembygdsförbund 

Sveriges Ingenjörer 
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)  

Sveriges Motorcyklister 

Sveriges Riksidrottsförbundet  

Sveriges Skeppsmäklareförening  

Sveriges Åkeriföretag 

Svevia 

Sydsvenska Industri & Handelskammaren  

Synskadades Riksförbund 

TCO 

Tillväxtanalys  

Tillväxtverket  

Trafikanalys 

Transportarbetareförbundet  

Transportföretagen 

Transportministeriet (Danmark) 

Transportministeriet (Finland)  

Transportstyrelsen 

Tullverket  

Tourism in Skåne 

Tågföretagen 

Unionen 

VINNOVA 

Visita 

Volvo Cars 

WWF Världsnaturfonden  

Västerbottens Handelskammare  

Västra Götalandsregionen  
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Västsvenska Handelskammaren  

Östsvenska Handelskammaren 

 

Samtliga kommuner 

Ale 

Alingsås 

Alvesta 

Aneby 

Arboga 

Arjeplog 

Arvidsjaur 

Arvika 

Askersund 

Avesta 

Bengtsfors 

Berg 

Bjurholm 

Bjuv 

Boden 

Bollebygd 

Bollnäs 

Borgholm 

Borlänge 

Borås 

Botkyrka 

Boxholm 

Bromölla 

Bräcke 
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Burlöv 

Båstad 

Dals-Ed 

Danderyd 

Degerfors 

Dorotea 

Eda 

Ekerö 

Eksjö 

Emmaboda 

Enköping 

Eskilstuna 

Eslöv 

Essunga 

Fagersta 

Falkenberg 

Falköping 

Falun 

Filipstad 

Finspång 

Flen 

Forshaga 

Färgelanda 

Gagnef 

Gislaved 

Gnesta 

Gnosjö 

Gotland 
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Grums 

Grästorp 

Gullspång 

Gällivare 

Gävle 

Göteborg 

Götene 

Habo 

Hagfors 

Hallsberg 

Hallstahammar 

Halmstad 

Hammarö 

Haninge 

Haparanda 

Heby 

Hedemora 

Helsingborg 

Herrljunga 

Hjo 

Hofors 

Huddinge 

Hudiksvall 

Hultsfred 

Hylte 

Håbo 

Hällefors 

Härjedalen 



   

  14 (21) 

Ärendenummer Dokumentdatum   
TRV 2021/79143 2021-11-30  
Motpartens ärendenummer   
I2021/02884   
   
 

 
Trafikverket 
781 89 Borlänge 
Besöksadress: Röda vägen 1 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Pär-Erik Westin 
Nationell planering 
Direkt: 010-1236157 
Mobil: 070-3167620 
par-erik.westin@trafikverket.se 

 

TM
AL

L 
04

22
 B

re
v 

4.
0 

Härnösand 

Härryda 

Hässleholm 

Höganäs 

Högsby 

Hörby 

Höör 

Jokkmokk 

Järfälla 

Jönköping 

Kalix 

Kalmar 

Karlsborg 

Karlshamn 

Karlskoga 

Karlskrona 

Karlstad 

Katrineholm 

Kil 

Kinda 

Kiruna 

Klippan 

Knivsta 

Kramfors 

Kristianstad 

Kristinehamn 

Krokom 

Kumla 
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Kungsbacka 

Kungsör 

Kungälv 

Kävlinge 

Köping 

Laholm 

Landskrona 

Laxå 

Lekeberg 

Leksand 

Lerum 

Lessebo 

Lidingö 

Lidköping 

Lilla Edet 

Lindesberg 

Linköping 

Ljungby 

Ljusdal 

Ljusnarsberg 

Lomma 

Ludvika 

Luleå 

Lund 

Lycksele 

Lysekil 

Malmö 

Malung-Sälen 
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Malå 

Mariestad 

Mark 

Markaryd 

Mellerud 

Mjölby 

Mora 

Motala 

Mullsjö 

Munkedal 

Munkfors 

Mölndal 

Mönsterås 

Mörbylånga 

Nacka 

Nora 

Norberg 

Nordanstig 

Nordmaling 

Norrköping 

Norrtälje 

Norsjö 

Nybro 

Nykvarn 

Nyköping 

Nynäshamn 

Nässjö 

Ockelbo 
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Olofström 

Orsa 

Orust 

Osby 

Oskarshamn 

Ovanåker 

Oxelösund 

Pajala 

Partille 

Perstorp 

Piteå 

Ragunda 

Robertsfors 

Ronneby 

Rättvik 

Sala 

Salem 

Sandviken 

Sigtuna 

Simrishamn 

Sjöbo 

Skara 

Skellefteå 

Skinnskatteberg 

Skurup 

Skövde 

Smedjebacken 

Sollefteå 
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Remissyttrande förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan 
för transport-infrastrukturen 2022-2033. Falköpings kommun ställer sig 
bakom remissvaret från Västra Götalandsregionen. Detsamma gäller de 
remissvar som kommer från Västra stambanegruppen och 
Jönköpingsbanegruppen. Falköpings kommun vill belysa vikten av 
satsningen på järnvägens infrastruktur genom detta remissyttrande. 

  

Infrastruktur järnväg 

Effektiv och pålitlig logistik blir allt viktigare för våra företag. Miljöfrågan 
kommer mer i fokus och därmed ökar också intresset för hållbara transporter. 
Samtidigt ökar intresset för järnvägslösningar vilka bidrar till att minska 
utsläppen. Befintliga företag i Sverige behöver därför närhet till moderna och 
hållbara regionala logistiklösningar för att dom på sikt ska kunna finnas kvar 
i sin hemregion. Skaraborg Logistic Center i Falköping är en viktig del av 
Västra Götalandsregionens satsning på modern och hållbar logistik med 
Göteborgs hamn som viktig motor. För att uppnå klimatmålen och flytta gods 
från väg till järnväg behöver infrastrukturen finnas på plats i form av kapacitet 
på järnvägen samt ett vägnät som håller för tyngre transporter från 
terminalerna. I den nu föreslagna planen saknas viktiga satsningar inom dessa 
områden.  

Vad gäller investeringen i  Västra stambanan bortprioriteras återigen denna 
och behovet av en utbyggnation mellan Göteborg och Alingsås. Två extra spår 
mellan Göteborg och Alingsås skulle öka kapaciteten och minska restiden för 
alla trafikslag på en sträcka som troligen är Sveriges hårdast belastade sträcka 
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för dubbelspår. För att möjliggöra att flytta gods som inkommer till Göteborgs 
hamn, Skandinaviens största hamn, från väg till järnväg behöver kapaciteten 
på järnvägen ökas. I Falköping på Skaraborg Logistic Center byggs en ny 
överlämningsbangård, det tas fram mer mark för logistikverksamheter, det 
byggs fler spåranslutningar direkt till verksamheterna på området. 
Satsningarna görs för att i stort utöka kapaciteten, och för att kunna ta emot 
fler och längre tåg på 750 meter vilket gör det möjligt att uppnå 
hållbarhetsmålet att flytta gods från väg till järnväg. För att dessa satsningar 
och den positiva utvecklingen ska fortsätta behövs en högre kapacitet på 
Västra stambanan.  

Jönköpingsbanan förenar Västra och Södra stambanorna. Banan är en viktig 
länk ur såväl nationellt som ett internationellt perspektiv genom att möjliggöra 
omledning mellan Sveriges befintliga stambanor. Jönköpingsbanan är också 
ett viktigt pendlingsstråk till och från orterna utmed banan samtidigt som den 
möjliggör resande i relationer även utanför Jönköpingsbanans sträckning då 
den angör de viktiga knutpunkterna Falköping och Nässjö.  

För att utveckla tågtrafiken på Jönköpingsbanan behöver järnvägen få den 
standard och kapacitet som krävs för att klara dagens efterfrågan samt behovet 
av ökad person- och godstrafik. På Jönköpingsbanan delar godstågen 
kapaciteten med persontrafiken. Utvecklingen av Skaraborg Logistic Center i 
Falköping med fler, längre och tyngre godståg förstärker behoven av en 
utveckling av Jönköpingsbanan. Det innebär att det på sikt kommer krävas en 
dubbelspårsutbyggnad. 

Orterna längs med Jönköpingsbanan har alla en stark utveckling. För att 
ytterligare bidra till ökad pendling, knyta samman regionerna och 
arbetsmarknaderna kan det framöver vara lämpligt att utveckla ytterligare 
tågstopp. 

 

Infrastrukturen – förutsättningen för näringslivets utveckling i regionen 

Falköpings kommun vill genom detta yttrande belysa vikten av att den 
befintliga infrastrukturens utveckling måste fortlöpa och att 
underhållsskulden kan komma att undergräva den utveckling som Sverige 
behöver. Det är även viktigt att det inom regional plan för 
transportinfrastrukturen möts upp med nödvändiga satsningar och 
investeringar. Kommunen har under flera år satsat offensivt på att utvecklas 
till en logistik knutpunkt för delregionen Skaraborg genom utvecklingen av 
Skaraborg Logistic Center där hållbara logistikmöjligheter kan erhållas. 
Utvecklingen har skett, och pågår, genom både offentliga och privata insatser. 
För att utvecklingen mot hållbara och klimatneutrala logistik- och 
transportlösningar ska fortgå är det avgörande att ovan nämnda utbyggnad av 
dubbelspår på Västra stambanan genomförs samt en framtida utveckling av 
Jönköpingsbanan. Kommunen ser det som en viktig förutsättning för 
näringslivets tillväxt och utveckling i regionen, och att dessa satsningar går 
hand i hand så att intermodala lösningar ses som ett effektivt och hållbart 
alternativ för transporter. 
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§ 10 Dnr 2021/00547 

Besvarande av remiss från Havs- och 
vattenmyndigheten gällande vägledningar för 
förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster 
och bedömning av annat sätt 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på remisserna enligt 

stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande med bilaga.       

Bakgrund 
Havs och Vattenmyndigheten, HaV, har skickat en remiss i två delar till 
bland annat Sveriges kommuner. Remissen Vägledning till förklarande av 
kraftigt modifierade ytvattenförekomster (KMV)” och Vägledning för 
bedömning av annat sätt är ett inledande steg i vattenförvaltningens 
vägledningar för kartläggning och analys. Detta förslag på vägledningar 
beskriver, med syfte att uppnå en enhetlig och systematisk arbetsgång, en 
lämplig tillämpning vid förklarande av KMV utifrån 4 kap. VFF 
(Vattenförvaltningsförordningen) och relevanta bestämmelser i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20). 
Havs- och Vattenmyndigheten vill ha in synpunkter på vägledningarna från 
en lång rad myndigheter, kommuner, föreningar med fiske och 
vattenkraftsintresse samt energiföretag. Detaljerade synpunkter lämnas via 
en svarsmall i Excel-format. Synpunkter ska ha kommit in till 
vattenmyndigheterna senast den 28 februari 2022. 
Generellt ska alla vattenförekomster uppnå god ekologisk status, GES. Vid 
bedömning av om en vattenförekomst kan klassas som KMV och således 
endast ha krav på GEP, god ekologisk potential, finns några faktorer som 
måste beaktas. Nyttan med att vatten lagras ska bedömas utifrån hur det 
specifika vattenkraftverket bidrar till den samhällsekonomiska nyttan. Nyttan 
ska inte bedömas genom att det görs en individuell bedömning med 
beaktande av påverkan på den enskilda verksamhetens företagsekonomiska 
intressen. Andra faktorer som är viktiga i bedömningen är dels att de 
hydromorfologiska (fysiska) förändringar som behövs för att 
vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status kan antas på ett betydande 
sätt negativt påverka 

a) miljön i stort  
b) sjöfart eller hamnanläggning 
c) rekreationsintressen 
d) kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, bevattning eller annan 

verksamhet som vatten lagras för  
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e) verksamhet eller åtgärd för skydd mot översvämning, markavvattning 
eller annan vattenreglering 

f) annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän synpunkt 
 
Dessutom krävs att det av tekniska skäl eller på grund av höga kostnader inte 
är rimligt att på något annat sätt (remiss del två) som är ett väsentligt bättre 
alternativ för miljön åstadkomma den nytta som följer av att 
vattenförekomsten är konstgjord eller kraftigt modifierad. Förordning 
(2018:2103). 

Förvaltningens bedömning 
Falköpings kommun begärde 2021-11-29 en överprövning av regeringen på 
Vattenmyndigheten för Västerhavets förslag till åtgärdsprogram för 
Västerhavet då kommunen anser att det strider bland annat mot 
vattenförvaltningsförordningen och EU-lagstiftning. En invändning 
kommunen hade var att det var ofullständigt utrett från Vattenmyndigheten 
för Västerhavet om möjligheten till undantag från vattendirektivets krav på 
god ekologisk status för alla vatten. Det rör möjligheten att 
vattenförekomster skulle kunna klassas som kraftigt modifierade 
vattenförekomster, KMV. I Falköpings kommun finns i nuläget inga sådana, 
dock finns ett antal vattenförekomster med förlängd tidsfrist att uppnå GES, 
god ekologisk status. Exempel på förlängda tidsfrister, på grund av 
morfologiska förändringar, är år 2033 för sjön Lönern och år 2039 för Lidan: 
Långås till Trävattna. 
Det har nu beslutats att regeringen kommer att överpröva alla 
vattendistriktens förslag till åtgärdsprogram som skulle gälla 2021-2027, 
vilket kommunen ser positivt på. I nuläget gäller därför det gamla 
åtgärdsprogrammet 2016-2021 tills ärendet om överprövning och eventuell 
ny remissomgång har slutbehandlats. 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att det är nödvändigt och ett bra 
initiativ av Havs- och Vattenmyndigheten att ta fram denna typ av 
vägledningar då det kan ge vägledning framför allt till länsstyrelser om 
processen kring framtagande av underlag till vattenmyndigheternas beslut 
om KMV. Detaljerade synpunkter lämnas i bilaga. 
Det betonas i remissmissivet att vägledningarna inte hanterar hur en 
ytvattenförekomst definieras och förklaras som konstgjord enligt 4 kap. 3 § 
VFF, utan är en vägledning för arbetsgång och tillämpning vid framtagande 
av förslag till KMV och bedömning på annat sätt.  
 
Samråd har gjorts med kommunens VA-avdelning.  
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Finansiering 
Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Remisserna Vägledning till förklarande av kraftigt modifierade 
ytvattenförekomster (KMV)” och Vägledning för bedömning av annat sätt, 
2021-12-21  
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-12 
Bilaga med synpunkter till tjänsteutlåtande via Excel-formulär, 2022-01-12 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen 

 

Dag Fredriksson   Kommunekolog   0515-88 51 29   dag.fredriksson@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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 Kommunstyrelsen 

Besvarande av remiss från Havs- och 
vattenmyndigheten gällande vägledningar för 
förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster 
och bedömning av annat sätt 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen lämnar synpunkter på remisserna enligt 

stadsbyggnadsavdelningens tjänsteutlåtande med bilaga.        

Bakgrund 
Havs och Vattenmyndigheten, HaV, har skickat en remiss i två delar till 
bland annat Sveriges kommuner. Remissen Vägledning till förklarande av 
kraftigt modifierade ytvattenförekomster (KMV)” och Vägledning för 
bedömning av annat sätt är ett inledande steg i vattenförvaltningens 
vägledningar för kartläggning och analys. Detta förslag på vägledningar 
beskriver, med syfte att uppnå en enhetlig och systematisk arbetsgång, en 
lämplig tillämpning vid förklarande av KMV utifrån 4 kap. VFF 
(Vattenförvaltningsförordningen) och relevanta bestämmelser i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20). 
 
Havs- och Vattenmyndigheten vill ha in synpunkter på vägledningarna från 
en lång rad myndigheter, kommuner, föreningar med fiske och 
vattenkraftsintresse samt energiföretag. Detaljerade synpunkter lämnas via 
en svarsmall i Excel-format. Synpunkter ska ha kommit in till 
vattenmyndigheterna senast den 28 februari 2022. 
 
Generellt ska alla vattenförekomster uppnå god ekologisk status, GES. Vid 
bedömning av om en vattenförekomst kan klassas som KMV och således 
endast ha krav på GEP, god ekologisk potential, finns några faktorer som 
måste beaktas. Nyttan med att vatten lagras ska bedömas utifrån hur det 
specifika vattenkraftverket bidrar till den samhällsekonomiska nyttan. Nyttan 
ska inte bedömas genom att det görs en individuell bedömning med 
beaktande av påverkan på den enskilda verksamhetens företagsekonomiska 
intressen. Andra faktorer som är viktiga i bedömningen är dels att de 
hydromorfologiska (fysiska) förändringar som behövs för att 
vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status kan antas på ett betydande 
sätt negativt påverka 
  

a) miljön i stort  
b) sjöfart eller hamnanläggning 
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c) rekreationsintressen 
d) kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, bevattning eller annan 

verksamhet som vatten lagras för  
e) verksamhet eller åtgärd för skydd mot översvämning, markavvattning 

eller annan vattenreglering 
f) annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän synpunkt 

 
Dessutom krävs att det av tekniska skäl eller på grund av höga kostnader inte 
är rimligt att på något annat sätt (remiss del två) som är ett väsentligt bättre 
alternativ för miljön åstadkomma den nytta som följer av att 
vattenförekomsten är konstgjord eller kraftigt modifierad. Förordning 
(2018:2103). 

Förvaltningens bedömning 
Falköpings kommun begärde 2021-11-29 en överprövning av regeringen på 
Vattenmyndigheten för Västerhavets förslag till åtgärdsprogram för 
Västerhavet då kommunen anser att det strider bland annat mot 
vattenförvaltningsförordningen och EU-lagstiftning. En invändning 
kommunen hade var att det var ofullständigt utrett från Vattenmyndigheten 
för Västerhavet om möjligheten till undantag från vattendirektivets krav på 
god ekologisk status för alla vatten. Det rör möjligheten att 
vattenförekomster skulle kunna klassas som kraftigt modifierade 
vattenförekomster, KMV. I Falköpings kommun finns i nuläget inga sådana, 
dock finns ett antal vattenförekomster med förlängd tidsfrist att uppnå GES, 
god ekologisk status. Exempel på förlängda tidsfrister, på grund av 
morfologiska förändringar, är år 2033 för sjön Lönern och år 2039 för Lidan: 
Långås till Trävattna. 
 
Det har nu beslutats att regeringen kommer att överpröva alla 
vattendistriktens förslag till åtgärdsprogram som skulle gälla 2021-2027, 
vilket kommunen ser positivt på. I nuläget gäller därför det gamla 
åtgärdsprogrammet 2016-2021 tills ärendet om överprövning och eventuell 
ny remissomgång har slutbehandlats. 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att det är nödvändigt och ett bra 
initiativ av Havs- och Vattenmyndigheten att ta fram denna typ av 
vägledningar då det kan ge vägledning framför allt till länsstyrelser om 
processen kring framtagande av underlag till vattenmyndigheternas beslut 
om KMV. Detaljerade synpunkter lämnas i bilaga. 
 
Det betonas i remissmissivet att vägledningarna inte hanterar hur en 
ytvattenförekomst definieras och förklaras som konstgjord enligt 4 kap. 3 § 
VFF, utan är en vägledning för arbetsgång och tillämpning vid framtagande 
av förslag till KMV och bedömning på annat sätt.  
 
Samråd har gjorts med kommunens VA-avdelning.  

Finansiering 
Ej aktuellt. 
 

Beslutsunderlag 
Remisserna Vägledning till förklarande av kraftigt modifierade 
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ytvattenförekomster (KMV)” och Vägledning för bedömning av annat sätt, 
2021-12-21  
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-12 
Bilaga med synpunkter till tjänsteutlåtande via Excel-formulär, 2022-01-12 

Beslutet ska skickas till 
Havs- och Vattenmyndigheten 
VA-avdelningen, Falköpings kommun 
Dag Fredriksson, stadsbyggnadsavdelningen 
 
 
 
Dag Fredriksson 
Kommunekolog 



Hantering
Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till vägledningarna för 
förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster
Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten 
Vänligen lämna era synpunkter genom att fylla i denna svarsmall i excel
finns två flikar. En för synpunkter på vägledningen om förklarande av 
ytvattenförekomster och en för bedömning av annat sätt.

Namnge excel-filen med synpunkter med avsändare. Ange diarienummer (04542
e-postmeddelandets ärendemening. Skicka excel-filen med e
havochvatten@havochvatten.se.

Du hittar mer information om hur Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina 
personuppgifter i samband med remisshanteringen på 
webbsida

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Jonas Svensson, 
(förnamn.efternamn@havochvatten.se). 



och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till vägledningarna för 
kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt. 

och vattenmyndigheten senast 28 februari 2022
Vänligen lämna era synpunkter genom att fylla i denna svarsmall i excel-format. Notera att det 
finns två flikar. En för synpunkter på vägledningen om förklarande av kraftigt modifierade 

annat sätt.

filen med synpunkter med avsändare. Ange diarienummer (04542-2021) i 
postmeddelandets ärendemening. Skicka excel-filen med e-post till 

och vattenmyndigheten behandlar dina 
personuppgifter i samband med remisshanteringen på Havs- och vattenmyndighetens 

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till Jonas Svensson, 



Organisation Kontaktperson

Falköpings kommun Dag Fredriksson

Nummer på kapitel Radnummer

Generellt

1 78

1.1 93-94

2 96

2 96

2 96

3 98

3 123-124

3.1 140

3.1.2 153

4.1 255

Formulär för synpunkter på vägledning om förklarande av KMV
Skicka ditt svar i detta formulär till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se senast den 28 februari 2022.

mailto:havochvatten@havochvatten.se


4.3.1 483-490

4.3.1 486

6.3 694

7.1 729

7 och 8



E-post till kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson

dag.fredriksson@falkoping.se 515885129

Ursprungstext Förslag på ändrad formulering

Fler exempel, även gällande följderna av 

stora förändringar som nykonstruktion av 

vattenkraftverk eller utbyggnad av sådana.

Lägg till stycke om andra anledningar till 

KMV, som ekonomiska

tillämpningen av KMV sker på ett likvärdigt 

sätt i hela landet samt att säkerställa att det 

tydliggörs på vilka grunder KMV har 

förklarats.

”bästa approximation” och ekologiskt 

kontinuum

Samhällsnyttig verksamhet

Vad är en kraftigt modifierad 

ytvattenförekomst?

Lägg till att det även krävs en samhällsnytta 

av t ex kraftproduktion

Denna vägledning hanterar inte hur en 

ytvattenförekomst definieras och förklaras 

som 123 konstgjord enligt 4 kap. 3 § VFF

4 kap. 4 a § VFF

Kvalitetskraven för konstgjorda och kraftigt 

modifierade ytvattenförekomster ska 

fastställas så att de senast den 22 december 

2015 uppnår en sådan god ekologisk 

potential och god kemisk ytvattenstatus som 

enligt bilaga V till direktiv 2000/60/EG samt 

artiklarna 3, 4 och 6 i och bilaga I till direktiv 

2008/105/EG ska ha nåtts vid den 

tidpunkten. Förordning (2015:516).

4 kap. 11–12 §§ VFF Sätt in en ruta med lagtexten

VÄFK

Formulär för synpunkter på vägledning om förklarande av KMV
Skicka ditt svar i detta formulär till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se senast den 28 februari 2022.

mailto:dag.fredriksson@falkoping.se


Olika ytvattenkategorier Illustrera begreppen

övergångszon

Exempel vattenkraftsdamm Exemplet bör problematiseras ytterligare

landskapsbild, geovetenskapliga naturvärden 

och rekreationsvärden och sociala värden. Ge exempel på dessa

Miljön i stort, samhällsnyttig verksamhet och 

betydande negativ påverkan



Motivering eller kommentar

Det är bra att det tas upp en del exempel på 

vattenförekomster och situationer, men de 

är alldeles för få. Det skulle behövas ett 

paket av exempel, kanske 30-50 stycken för 

att täcka in olika omständigheter och möjliga 

tillstånd och bedömningar. Det behövs också 

pedagogiska illustrationer för dem.

Det behöver även tas med tidigt i 

dokumentet, för tydlighetens skull

Mycket viktigt för trovärdigheten av att utse 

KMV

Använd andra begrepp då det är alltför EU-

byråkratiska termer. Använd möjligen den 

engelska beteckningen också

Saknas begreppet hydrogeografiska villkor

Kan behöva förklaras bättre. Vad är det 

egentligen? Exempel.

Viktigt för att belysa varför det är möjligt att 

klassa som KMV
Skriv tydligare och utförligare då det är 

något som är av stort intresse för inte minst 

kommuner. Man kan också fråga sig varför 

det inte kan ingå i detta dokument.

Man kan inte hänvisa till en lagtext som är 

utdaterad

Blir svårt att förstå

Förklara vad det betyder

Formulär för synpunkter på vägledning om förklarande av KMV
Skicka ditt svar i detta formulär till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se senast den 28 februari 2022.



Blir lättare att förstå

Förklara begreppet

Inte alls självklart att en tillfredsställande 

konnektiviteten kan åtgärdas med fisktrappa 

och lutande galler.

Man förstår inte varför detta är användbart 

vid klassning av KMV

Mycket viktiga kapitel som skulle förtjäna att 

flyttas fram tidigare i dokumentet



Organisation Kontaktperson

Falköpings kommun Dag Fredriksson

Nummer på kapitel Radnummer

Titel

Generellt

30-35

2.1 66-67

2.1 74

2.1 91

2.3 115-120

Formulär för synpunkter på vägledning om bedömning av annat sätt
Skicka ditt svar i detta formulär till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se senast den 28 februari 2022.

mailto:havochvatten@havochvatten.se


E-post till kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson

dag.fredriksson@falkoping.se 515885129

Ursprungstext Förslag på ändrad formulering

Remiss – vägledning för bedömning av annat 

sätt Titel som säger vad det handlar om

övriga tre kriterier resp två övriga kriterier
Den befintliga samhällsnyttiga verksamheten 

kan dock i vissa fall överges och den 

befintliga 66 påverkan avlägsnas, så att GES 

kan nås. Ange exempel så blir det mindre abstrakt

god ekologisk potential förklaring behövs

Tabell med exempel på andra sätt att få 

samma nytta

väsentligt bättre för miljön

Ange konkreta exempel så blir det mindre 

abstrakt

Formulär för synpunkter på vägledning om bedömning av annat sätt
Skicka ditt svar i detta formulär till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se senast den 28 februari 2022.

mailto:dag.fredriksson@falkoping.se


Motivering eller kommentar

Lite vitsig titel, men man måste förstå på 

titeln vad det handlar om

Integrera vägledningen i Remiss – vägledning 

för kraftigt modifierade vatten. Det är 

onödigt att det ska vara två vägledningar

Ej koherent

Ej självklart vad det betyder

Mycket bra exempel som gör att man  tydligt 

förstår vad som avses

Formulär för synpunkter på vägledning om bedömning av annat sätt
Skicka ditt svar i detta formulär till e-postadressen havochvatten@havochvatten.se senast den 28 februari 2022.
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1 Inledning  67 

Enligt vattenförvaltningsförordningen (VFF), ska miljökvalitetsnormer, fastställas för 68 
ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och skyddade områden. Miljökvalitetsnormer ska 69 
fastställas så att tillståndet i ytvattenförekomster inte försämras och så att alla 70 
ytvattenförekomster, utom de som förklaras som kraftigt modifierade, uppnår god ekologisk 71 
status såvida inte det finns förutsättningar för undantag.  72 

Under vissa förutsättningar som närmare definieras i 4 kap. 3 § VFF får en ytvattenförekomst 73 
förklaras som en kraftigt modifierad ytvattenförekomst (KMV). Det innebär att 74 
ytvattenförekomsten i fråga inte kan nå god ekologisk status utan istället ska uppnå god ekologisk 75 
potential. Grunden för detta ställningstagande är bland annat att de åtgärder för att ändra den 76 
fysiska miljön som skulle krävas för att uppnå god ekologisk status skulle innebära en betydande 77 
negativ påverkan på miljön i stort eller på vissa samhällsnyttiga verksamheter.  78 

Kvalitetskraven för KMV ska fastställas så att tillståndet i dessa ytvattenförekomster inte 79 
försämras och så att god ekologisk potential uppnås. God ekologisk potential innebär att ett lägre 80 
krav ställs för vissa kvalitetsfaktorer jämfört med vad som krävs för god ekologisk status. God 81 
ekologisk potential tillåter negativa ekologiska effekter som orsakas av faktiska fysiska 82 
förändringar av miljön i stort eller en samhällnyttig verksamhet i berörd ytvattenförekomst.  83 

Under vissa förutsättningar får det beslutas om undantag från att nå en god ekologisk status 84 
eller potential, antingen genom beslut om förlängd tidsfrist eller mindre stränga krav enligt 85 
bestämmelserna i 4 kap. 9-10 § VFF.  86 

1.1 Syfte med vägledningen  87 

Vägledningens syfte är att bidra till att  88 

• de ytvattenförekomster som förklaras som KMV uppfyller de krav som följer av VFF och 89 
därmed av vattendirektivet,  90 

• dokumentation av dessa sker enligt de rapporteringskrav som ställs på Sverige av EU-91 
kommissionen,  92 

• tillämpningen av KMV sker på ett likvärdigt sätt i hela landet, samt att  93 
• säkerställa att det tydliggörs på vilka grunder KMV har förklarats. 94 

2 Uttryck och begrepp 95 

 96 

Begrepp Definition 

Bästa approximation Med ”bästa approximation” avses att förhållandena ligger 
så nära ett ostört ekologiskt kontinuum som möjligt. 
(CIS guidance no. 37, s. 132.) 

Common Implementation 
Strategy 

För att hantera utmaningarna på ett samarbetsinriktat och 
samordnat sätt enades medlemsstaterna, Norge och 
kommissionen om en gemensam genomförandestrategi för 
vattendirektivet efter direktivet trätt i kraft. Dessa 
vägledningsdokument och tekniska rapporter har tagits 
fram för att hjälpa berörda parter att genomföra 
vattendirektivet. Vägledningsdokumenten är avsedda att ge 
en övergripande metod, men kommer att behöver anpassas 
till de särskilda omständigheterna i varje land. 
(https://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm, 
hämtad 2021-12-14.) 
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Begrepp Definition 

Ekologiskt kontinuum Ekologiskt kontinuum är en förutsättning för fungerande 
ekosystem. Med ekologiskt kontinuum avses rörelser av 
energi, material och organismer i det akvatiska 
ekosystemet. Genom att ett ekologiskt kontinuum uppnås 
kan man säkerställa att livsmiljöerna för typspecifika 
vattenlevande arter är sammankopplade i tid och rum så att 
arterna kan fullborda sina livscykler. Vattenlevande arter 
(särskilt fisk) behöver särskilda livsmiljöer under olika 
stadier i sin livscykel, till exempel för reproduktion (lek- och 
fortplantningsområden), men även för att hitta föda, 
övervintra eller få skydd mot rovdjur. Att få tillgång till alla 
dessa livsmiljöer vid rätt tidpunkt är avgörande för 
överlevnaden och en förutsättning för att säkerställa 
reproducerande populationer. 
(CIS guidance no. 37, s. 32ff.) 

Fysisk förändring En fysisk förändring gjord av människor (till exempel en 
rätning av ett vattendrag) eller naturlig process (till exempel 
ett skred) som leder till att ytvattenförekomst ändrar sin 
fysiska karaktär. Läs mer i avsnitt 4. 

Fysisk karaktär De särskilda hydromorfologiska egenskaperna och 
processerna för en ytvattenförekomst (till exempel 
vattendragsfårans morfologi, geometri, hydrologisk regim, 
tidvatten, sedimentdistribution och sedimenttransport). 
(CIS guidance no. 37, s. 132.) 

Förbättringsåtgärder Åtgärder som krävs för att återställa, komplettera eller 
ersätta vissa naturliga processer, eller för att på annat sätt 
minska eller lindra effekterna av fysiska förändringar, för att 
förbättra de ekologiska förhållandena i en kraftigt 
modifierad ytvattenförekomst (till exempel fiskflöde och 
sediment-bypass) för att förbättra dess ekologiska potential. 
Jämför med återställandeåtgärder. 
(CIS guidance no. 37, s. 133.) 

Hydromorfologiska förändringar Hydromorfologiska förändringar är förändringar i 
hydromorfologiska förhållanden som orsakas av fysiska 
förändringar. 
(CIS guidance no. 37, s. 132.) 

Hydromorfologiska förändringar som 
behövs för att uppnå GES 

Sådana hydromorfologiska förbättringar som enligt 4 kap. 3 
§ VFF är nödvändiga för att ytvattenförekomsten ska uppnå 
GES. Dessa hydromorfologiska förbättringar förutsätter 
genomförande av återställandeåtgärder som återställer 
naturliga processer och därmed leder till att GES uppnås, 
till exempel ekologiska flöden.  

Hydromorfologiska processer De hydrologiska och morfologiska processer som 
förekommer i ytvattenförekomster (till exempel erosion, 
vattnets flöde, flöden av sediment och död ved, 
sedimenttransporter, hydrologisk regim), med beaktande av 
tidsmässiga förändringar och dynamik. 
(CIS guidance no. 37, s. 133.) 

Hydromorfologisk typ En grupp av ytvattenförekomster med likartade 
hydromorfologiska processer och strukturer. 
Hydromorfologisk typ utgör utgångspunkt för bedömning av 
referensförhållandet. 
(1 kap. 2 § HVMFS 2019:25) 

Hållbar Många vattenförekomster är förklarade som KMV på grund 
av verksamheter som inte skulle anses vara hållbara enligt 
dagens hållbarhetsprinciper. I dessa fall (och förutsatt att 
den fysiska förändringen fortfarande krävs) bör hållbarhet 
tolkas enligt tillämpliga principer, tillgänglig kunskap och 
samhällsnytta beaktas vid den tidpunkt då verksamheten 
som ledde till fysiska förändringar i vattenförekomsten 
initierades. För alla fysiska förändringar som har skett efter 
2003, och för framtida nya fysiska förändringar, bör 
hållbarhet tolkas enligt beskrivningen i CIS Guidance 
Document No.36 avsnitt 3.3. 
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Begrepp Definition 

(CIS guidance no. 37, s. 13.) 

Samhällsnyttig verksamhet Mänsklig verksamhet som är att betrakta som nyttig för 
samhället. 

Återställandeåtgärder Åtgärder som krävs för att återställa naturliga processer och 
därmed uppnå GES, till exempel ekologiska flöden. Jämför 
med förbättringsåtgärder. 
(CIS guidance no. 37, s. 134.) 

 97 

3 Vad är en kraftigt modifierad ytvattenförekomst? 98 

Begreppet kraftigt modifierat vatten (KMV) infördes i vattendirektivet som ett erkännande av att 99 
många ytvattenförekomster i Europa är föremål för stora fysiska förändringar som är nödvändiga 100 
för att möjliggöra samhällets användande av vattenresurser.1 Det bör uppmärksammas att KMV 101 
inte är ett undantag, utan utgör en särskild kategori av ytvattenförekomst med egen klassificering 102 
och miljökvalitetsnorm.2 För att en ytvattenförekomst ska kunna förklaras som kraftigt 103 
modifierad krävs: 104 

• Att ytvattenförekomsten har väsentligt ändrad fysisk karaktär (VÄFK), det vill säga 105 
omfattande hydromorfologiska förändringar. Ett exempel på det är omfattande förändrad 106 
strandstruktur eller omfattande variation i vattenstånd som orsakas av mänsklig 107 
verksamhet; såsom vattenkraftverk, översvämningsskydd eller stabilitetshöjande 108 
åtgärder. 109 

• Att de förbättringar i hydromorfologin som behövs för att ytvattenförekomsten ska kunna 110 
uppnå god ekologisk status (GES) innebär en betydande negativ påverkan på miljön i 111 
stort eller någon av de samhällsnyttiga verksamheter som nämns i Ruta 1. Dit hör 112 
vattenkraft, markavvattning, översvämningsskydd, dricksvattendammar och farleder. 113 
Exempel på miljön i stort är den naturliga miljön, kulturarv, arkeologi, landskap eller 114 
geomorfologi. 115 

• Att det av tekniska skäl eller på grund av höga kostnader inte är rimligt att på något annat 116 
sätt som är ett väsentligt bättre alternativ för miljön åstadkomma den samhällsnytta som 117 
följer av att ytvattenförekomsten är kraftigt modifierad.  118 

KMV definieras i 4 kap. 3 § VFF. Där anges även villkoren som ska uppfyllas för att få förklara 119 
ytvattenförekomsten som KMV, se Ruta 1 nedan.  120 

Hur alla kriterier ska bedömas beskrivs närmare i föreskrifter3 och denna vägledning. 121 
Vägledningen hänvisar till relevanta paragrafer i aktuella föreskrifter. 122 

Denna vägledning hanterar inte hur en ytvattenförekomst definieras och förklaras som 123 
konstgjord enligt 4 kap. 3 § VFF.4  124 

                                                   
1 Jfr 3.1.1 What is a Heavily Modified Water?, CIS Guidance Document No. 4, s. 12. 
2 CIS Guidance 20, s. 6. 
3 HVMFS 2017:20 8 b–e §§. 
4 För närmare bestämmelser om konstgjorda ytvattenförekomster se 8 f–h HVMFS 2017:20. 
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Ruta 1. 4 kap. 3 § VFF. 125 

 126 

3.1 Miljökvalitetsnorm för en kraftigt modifierad ytvattenförekomst 127 

Kvalitetskravet för KMV är god ekologisk potential (GEP) istället för GES, se Ruta 2 nedan. GEP 128 
motsvarar de biologiska förhållanden som råder när den enda påverkan är den som härstammar 129 
från en förändrad hydromorfologi (förorsakad av miljön i stort eller den samhällsnyttiga 130 
verksamhet som motiverat KMV). En ytvattenförekomst kan dock endast ha GEP om man uppnår 131 
förhållanden som ligger nära bästa approximation av ekologiskt kontinuum5. GEP innebär att ett 132 
lägre krav ställs för vissa kvalitetsfaktorer jämfört med vad som krävs för GES. GEP innebär alltså 133 
inte en generell befrielse från att vidta åtgärder för att uppnå de ekologiska mål som GEP innebär. 134 
KMV motiverar dock inte att lägre kvalitetskrav sätts avseende kemisk ytvattenstatus. 135 

Hur klassificering av ekologisk potential och bedömning av miljökvalitetsnormer för KMV ska 136 
fastställas beskrivs närmare i föreskrifter6 och vägledningar.  137 

 138 

Ruta 2.4 kap. 2 och 4a §§ VFF. 139 

 140 

                                                   
5 Med ”bästa approximation” avses att förhållandena ligger så nära ett ostört ekologiskt kontinuum som möjligt, se definition av 

ekologiskt kontinuum samt CIS Guidance Document No. 37, s. 33. 
6 2 och 4 kap. HVMFS 2019:25. 

4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen 
Vattenmyndigheten ska förklara en ytvattenförekomst som konstgjord eller kraftigt 
modifierad, om den har skapats genom mänsklig verksamhet eller på grund av mänsklig 
verksamhet har ändrat sin fysiska karaktär på ett väsentligt sätt och 
   1. de hydromorfologiska förändringar som behövs för att vattenförekomsten ska uppnå 
god ekologisk status kan antas på ett betydande sätt negativt påverka 
      a) miljön i stort, 
      b) sjöfart eller hamnanläggning, 
      c) rekreationsintressen, 
      d) kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, bevattning eller annan verksamhet som 
vatten lagras för, 
      e) verksamhet eller åtgärd för skydd mot översvämning, markavvattning eller annan 
vattenreglering, eller 
      f) annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän synpunkt, och 
   2. det av tekniska skäl eller på grund av höga kostnader inte är rimligt att på något 
annat sätt som är ett väsentligt bättre alternativ för miljön åstadkomma den nytta som 
följer av att vattenförekomsten är konstgjord eller kraftigt modifierad. Förordning 
(2018:2103). 

4 kap. 2 § VFF 
Kvalitetskraven för ytvatten och grundvatten ska fastställas så att tillståndet i 
vattenförekomsterna inte försämras. Förordning (2015:516). 
 
4 kap. 4 a § VFF 
Kvalitetskraven för konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster ska 
fastställas så att de senast den 22 december 2015 uppnår en sådan god ekologisk 
potential och god kemisk ytvattenstatus som enligt bilaga V till direktiv 2000/60/EG samt 
artiklarna 3, 4 och 6 i och bilaga I till direktiv 2008/105/EG ska ha nåtts vid den 
tidpunkten. Förordning (2015:516). 
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3.1.1 KMV och undantag i form av förlängd tidsfrist och mindre stränga krav 141 

Om GEP inte redan har uppnåtts ska undantag beslutas om förutsättningar för detta finns, se 142 
Ruta 3 nedan. För KMV baseras undantag i praktiken på en viss del av den ekologiska potentialen 143 
respektive kemiska ytvattenstatusen, det vill säga kvalitetsfaktor för ekologisk potential 144 
respektive parameter för kemisk ytvattenstatus. Även då undantag har beslutats gäller krav på 145 
icke-försämring på kvalitetsfaktornivå. Ett exempel på undantag för kraftigt modifierade 146 
ytvattenförekomster är GEP 2027, det vill säga förlängd tidsfrist. Ett annat exempel är måttlig 147 
ekologisk potential, det vill säga mindre strängt krav. Förlängd tidsfrist och mindre stränga krav 148 
kan också kombineras. Ett sådant kvalitetskrav kan vara måttlig ekologisk potential 2027.  149 

Hur vattenmyndigheten ska utreda och besluta undantag beskrivs närmare i föreskrifter7 och 150 
vägledningar. 151 

3.1.2 KMV och undantag för ny eller ändrad verksamhet 152 

Om en ny eller ändrad verksamhet8 som fått undantag enligt 4 kap. 11–12 §§ VFF ändrar en 153 
ytvattenförekomsts fysiska karaktär kan ytvattenförekomsten vara aktuell för att förklaras som 154 
KMV. Detta under förutsättning att en ny hydromorfologisk förändring har inträffat. Det finns 155 
dock inget krav på att KMV-förklarandet måste vänta tills nästkommande förvaltningsplan 156 
beslutas. En ytvattenförekomst kan emellertid inte förklaras som KMV innan dess fysiska 157 
karaktär har ändrats. 158 

När KMV ska förklaras i detta sammanhang bör det stegvisa arbetssättet i denna vägledning 159 
tillämpas. Steg A för att preliminärt identifiera ytvattenförekomsten som KMV får i detta fall 160 
anses vara uppfyllt. Därför kan det vara rimligt att säkerställa samstämmighet mellan de 161 
bedömningar som krävs enligt 4 kap. 11–12 §§ VFF och bedömningar för KMV. Samtidigt leder 162 
inte alltid en ny hydromorfologisk förändring till att respektive ytvattenförekomst kan förklaras 163 
som KMV (till exempel vid en försämring från hög till god status).  164 

Notera att även i dessa fall behöver förklarande av KMV ses över vart sjätte år så att kraven för 165 
förklarande av KMV och GEP fortsatt är uppnådda. Detta krävs för att säkerställa att nya 166 
tillvägagångssätt och möjligheter för att mildra konsekvenser inte har dykt upp och behöver 167 
beaktas. Om undantag för ny eller ändrad verksamhet beviljas för en ändrad fysisk karaktär i 168 
befintlig KMV kan denna ytvattenförekomsts ekologiska potential behöva ses över för att ta 169 
hänsyn till den ytterligare fysiska förändringen.  170 

 171 

                                                   
7 4 kap. HVMFS 2019:25. 
8 Jfr prop. 2017/18:243, s. 191. 
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Ruta 3. 4 kap. 9–10 §§ VFF. 172 

 173 

 174 

3.1.3 Strängaste kravet, krav för skyddade områden och förklarande av KMV 175 

Om en ytvattenförekomst omfattas av olika stränga kvalitetskrav enligt 176 
vattenförvaltningsförordningen och andra bestämmelser ska det strängaste kravet gälla.9 Att det 177 
strängaste kravet ska gälla hänvisar inte bara till kvalitetskraven enligt 4 kap. 2–6 a §§ VFF, vilket 178 
innefattar KMV, utan även till kvalitetskrav som kan följa av ”andra bestämmelser”. I dessa 179 
andra bestämmelser ska innefattas de bestämmelser om kvalitetskrav som avser undantag såsom 180 
exempelvis undantag i form av mindre stränga krav enligt 4 kap. 10 § VFF. Detta inte minst för att 181 
säkerställa att bestämmelsen omhändertar genomförandet av vattendirektivets artikel 4.8 och 182 
artikel 4.9. Det strängaste kravet ska gälla behöver således dessutom ses i ljuset av 183 
vattendirektivets artikel 4.8 och artikel 4.9. Av artikel 4.8 följer att tillämpningen av KMV-184 
bestämmelserna ska vara ” förenlig med genomförandet av gemenskapens övriga 185 
miljölagstiftning”. Av vattendirektivets artikel 4.9 framgår att åtgärder måste vidtas för att se till 186 
att tillämpningen av KMV-bestämmelserna ”säkerställer åtminstone samma skyddsnivå som 187 
den befintliga gemenskapslagstiftningen”.10 188 

När vattenmyndigheten förklarar KMV måste dock åtminstone samma skyddsnivå uppnås som 189 
den befintliga gemenskapslagstiftningen, det vill säga exempelvis naturvårdsdirektiven. Detta 190 

                                                   
9 Se 4 kap. 7 § VFF (som har en motsvarighet i artikel 4.2 i vattendirektivet). 
10 I 4 kap. 7 § VFF hänvisas till stränga kvalitetskrav enligt 4 kap. 2–6 a §§ VFF eller andra bestämmelser. Bestämmelserna om 

krav för ytvatten (4 kap. 4 § VFF) respektive krav för konstgjorda och kraftigt modifierade ytvatten (4 kap. 4 a § VFF) anger att 
kvalitetskraven ska fastställas i enlighet med bland annat artikel 4 i vattendirektivet. Artikel 4 omfattar bland annat artikel 4.8 
som ställer krav på att tillämpning av undantagsbestämmelserna ”är förenlig med genomförandet av gemenskapens övriga 
miljölagstiftning” och artikel 4.9 som ställer krav på att åtgärder måste vidtas för att se till att tillämpningen 
undantagsbestämmelserna ”säkerställer åtminstone samma skyddsnivå som den befintliga gemenskapslagstiftningen”. 

4 kap. 9 § VFF 
Vattenmyndigheten ska besluta att kvalitetskraven ska uppfyllas vid en senare tidpunkt 
än vad som följer av 2-6 §§, om 
   1. syftet är att vattenmiljön stegvis ska förbättras så att kvalitetskraven blir uppfyllda 
vid den senare tidpunkten, 
   2. det inte är möjligt av tekniska skäl eller med rimliga kostnader att åstadkomma de 
förbättringar av vattenmiljön som behövs för att uppfylla kvalitetskraven inom den tid 
som anges i 2-6 §§, och 
   3. vattnets kvalitet inte riskerar att försämras ytterligare. 
Ett beslut enligt första stycket får innebära att kvalitetskraven blir uppfyllda senare än 
den 22 december 2027, endast om det på grund av naturliga förhållanden är omöjligt att 
åstadkomma förbättringarna dessförinnan. Förordning (2018:2103). 
 
4 kap. 10 § VFF 
Vattenmyndigheten ska för en viss vattenförekomst besluta om mindre stränga 
kvalitetskrav än vad som följer av 2-6 §§, om 
   1. det på grund av sådan mänsklig verksamhets påverkan som avses i 3 kap. 1 § 
första stycket 2 eller på grund av vattenförekomstens naturliga tillstånd är omöjligt eller 
skulle medföra orimliga kostnader att uppnå de strängare kraven, 
   2. de miljömässiga eller samhällsekonomiska behov som verksamheten fyller inte utan 
orimliga kostnader kan tillgodoses på ett sätt som är väsentligt bättre för miljön, 
   3. alla möjliga åtgärder vidtas för att med hänsyn till verksamhetens karaktär eller 
vattenförekomstens naturliga tillstånd uppnå 
      a) bästa möjliga ekologiska och kemiska status, om vattenförekomsten är ett 
ytvatten, och 
      b) bästa möjliga status, om vattenförekomsten är ett grundvatten, och 
   4. vattnets kvalitet inte riskerar att försämras ytterligare. Förordning (2018:2103). 
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innebär att KMV inte kan förklaras om det skulle leda till en avvikelse från de mål och 191 
skyldigheter som följer av annan EU-lagstiftning11. Vad som krävs för att uppnå målen i 192 
exempelvis ett Natura 2000-område framgår av områdets bevarandeplan. Vattenmyndigheten 193 
behöver således, vid förklarande av KMV, utgå från bevarandeplanen. 194 

Om KMV inte bedöms inverka menligt på kravet för det skyddade området är det möjligt att för 195 
samma ytvattenförekomst tillgodose krav både som härrör från det skyddade området och som 196 
avser ett KMV. 197 

3.2 Olika roller i KMV-processen 198 

Havs- och vattenmyndigheten är den centrala myndighet som ansvarar för att det finns 199 
föreskrifter och vägledningar som styr och stödjer arbetet med att förklara och fastställa 200 
kvalitetskrav för KMV.  Andra centrala myndigheter kan bidra med vägledning exempelvis om 201 
värdering av påverkan på samhällsnyttig verksamhet eller miljön i stort. [Länk till sådana texter.] 202 

Det är bara de fem vattenmyndigheterna för respektive distrikt som förklarar en 203 
ytvattenförekomst som kraftigt modifierad och som beslutar om kvalitetskrav för KMV inklusive 204 
undantag.12 Vattenmyndigheterna ska förklara en ytvattenförekomst som kraftigt modifierad när 205 
den uppfyller alla förutsättningar enligt VFF.  206 

På länsstyrelserna finns beredningssekretariat som bistår vattenmyndigheterna i processen att 207 
förklara en ytvattenförekomst som kraftigt modifierad samt i arbetet med att fastställa 208 
kvalitetskrav för dessa.13 209 

Verksamhetsutövare ska ha kunskap om sin egen verksamhet och dess drift14 och kan därför 210 
inkomma med underlag som kan underlätta vid bedömningarna inför eventuellt förklarande av 211 
KMV. 15  212 

Prövningsmyndigheterna har, i vissa fall, att ta ställning till om en miljökvalitetsnorm för en 213 
ytvattenförekomst som förklarats som KMV, är korrekt satt.16 214 

Dessutom kan det finnas en rad intressenter såsom andra myndigheter, kommuner, 215 
organisationer, vattenråd och enskilda som kan ha behov av, eller bistå med, information på 216 
regional och lokal nivå. Vattenråden samlar många intressen inom ett specifikt avrinningsområde 217 
och har ofta en överblick över de verksamheter som orsakar fysiska förändringar i 218 
avrinningsområdet.  219 

 220 

4 Vägledning för att förklara KMV 221 

Att förklara en ytvattenförekomst som kraftigt modifierad är en stegvis process och en del av 222 
kartläggningsarbetet. Processen styrs av kraven i 4 kap. 3 § VFF och HVMFS 2017:2017 och visas i 223 
Figur 1 nedan samt beskrivs i efterföljande text. I processen som innefattar de bedömningar vilka 224 
behövs för att förklara KMV är det viktigt att vattenmyndigheten, i de fall det är möjligt, tar 225 
hänsyn till och belyser klimatnyttan. 226 

                                                   
11 Se CIS Guidance 20, s. 11. Se även Links between the Water Framework Directive and Nature Directives, Frequently Asked 

Questions, 2011, s. 23f. https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD final.pdf 
12 4 kap. 3, 8b, 9 och 10 §§ VFF samt enligt 1 och 16 §§ förordningen (2017:872) om vattendelegationer är det 

vattendelegationen på respektive vattenmyndighets länsstyrelse som beslutar i dessa frågor för vattenmyndighetens räkning. 
13 7-8 §§ förordningen (2017:872) om vattendelegationer. 
14 2 kap. 2 § miljöbalken. 
15 2 kap. 4 § VFF och 8 § förordningen (2017:872) om vattendelegationer. 
16 Se bland annat 22 kap. 13 § miljöbalken. 
17 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660). 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf
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För att minska arbetsbelastning och tidsåtgång är det lämpligt att genomföra en 227 
screeningprocess i syfte att sålla bort de ytvattenförekomster som inte är relevanta att utreda som 228 
KMV. Det vill säga de ytvattenförekomster som förväntas uppnå GES eller de som troligen inte 229 
når GES men som inte visar några som helst hydromorfologiska förändringar sållas bort. Detta är 230 
en del av påverkansanalysen.18 Vattenmyndigheten behöver även fundera över hur 231 
ytvattenförekomstens gränser ska bestämmas. Läs mer i avsnitt 4. 232 

 233 

Figur 1. De övergripande stegen i processen för att förklara KMV 235 

4.1 Steg A Preliminär identifiering av KMV 236 

Syftet med detta steg är att preliminärt identifiera de ytvattenförekomster där förändringar i 237 
hydromorfologi resulterat i väsentligt ändrad fysisk karaktär på grund av mänsklig påverkan och 238 
att GES riskerar att inte uppnås. I detta steg ska det underlag användas som framkommer i den 239 
beskrivning och kartläggning samt de analyser av vattendistriktet som vattenmyndigheten ska 240 
genomföra enligt 3 kap. 1 § VFF. Följaktligen är stegen nära knutna till påverkansanalysen och 241 
riskbedömningen.19 Hur detta regleras anges i 8 b § första stycket HVMFS 2017:20, se Ruta 4 242 
nedan. 243 

                                                   
18 Se 8 § HVMFS 2017:20 och jfr Step 3, CIS Guidance Document No. 4, s. 21. 
19 Jfr CIS Guidance Document No. 4, s. 24. 
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Ruta 4. 8 b–c §§ HVMFS 2017:20. 244 

 245 

Steg A illustreras i Figur 2 nedan. 246 
 247 
De återstående ytvattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk status, men som 248 

inte väsentligt ändrat sin fysiska karaktär, kvarstår som naturliga ytvattenförekomster20.  249 
Notera att en ytvattenförekomst som preliminärt identifierats som KMV inte med säkerhet 250 

uppfyller resterande villkor för att kunna förklaras som KMV. Den bedömningen görs i Steg B. 251 
Det är också värt att notera att bedömning av KMV görs tidigt i cykeln i samband med 252 
kartläggningsarbetet. 253 

                                                   
20 8 h § HVMFS 2017:20. 

8 b § HVMFS 2017:20  
Vattenmyndigheten ska preliminärt identifiera en ytvattenförekomst som kraftigt 
modifierad enligt 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) om en bedömning 
visar att   
1. ytvattenförekomsten omfattas av en sådan betydande mänsklig påverkan som utgörs 
av vattenuttag, flödesreglering eller morfologiska förändringar enligt 8 § första stycket 3–
5 (påverkansanalys),  
2. ytvattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status enligt 4 kap. 4 § 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) till följd av hydromorfologiska förändringar 
(riskbedömning) och  
3. ytvattenförekomsten har ändrat sin fysiska karaktär på ett väsentligt sätt till följd av 
mänsklig verksamhet. 
 
Vattenmyndigheten ska bedöma att ytvattenförekomsten har ändrat sin fysiska karaktär 
på ett väsentligt sätt om 
1. både kvalitetsfaktorn hydrologisk regim alternativt hydrografiska villkor och 
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd kan antas vara otillfredsställande eller dålig enligt 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och 
2. ovan nämnda kvalitetsfaktorer är permanent försämrade till följd av mänsklig 
verksamhet. (HVMFS 2019:24). 
 
8 c § HVMFS 2017:20  
Vattenmyndigheten ska, utöver de fall som anges i 8 b §, preliminärt identifiera en 
ytvattenförekomst som kraftigt modifierad enligt 4 kap. 3 § 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) om en utredning och en bedömning visar att 
ytvattenförekomsten har ändrat sin fysiska karaktär på ett väsentligt sätt med 
utgångspunkt i att  
1. kvalitetsfaktorn hydrologisk regim alternativt hydrografiska villkor kan antas vara 
måttlig, otillfredsställande eller dålig enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
(HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och 
kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd kan antas vara måttlig, otillfredsställande eller dålig 
enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering 
och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och  
2. ovan aktuella kvalitetsfaktorer är permanent försämrade till följd av mänsklig 
verksamhet. (HVMFS 2019:24). 
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Figur 2. Steg A. 255 

4.1.1 Steg A1 Utgör, utgör del av eller påverkar ytvattenförekomsten ett skyddat 256 
område eller berörs den av övrig EU-lagstiftning? 257 

Detta steg är till för att säkerställa att efterföljande bedömningar om KMV inte görs i de fall där 258 
det är uppenbart att krav som följer av skyddade områden eller annan EU-lagstiftning skulle 259 
omöjliggöra att en ytvattenförekomst kan förklaras som KMV. KMV får inte förklaras om det 260 
skulle innebära att de särskilda kraven inte kan följas eller om det strider mot övrig EU-261 
lagstiftning. Det kan trots krav från skyddade områden eller annan EU-lagstiftning finnas skäl att 262 
förklara KMV på grund av att det ändå kan vara möjligt att ett KMV inte hindrar eller motverkar 263 
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övrig EU-lagstiftning och de särskilda krav som följer av det skyddade området. I den mån detta 264 
är oklart behöver vattenmyndigheten i detta steg beskriva särskilda krav för det skyddade 265 
området eller vad som följer av övrig EU-lagstiftning. Med stöd av denna information kan 266 
vattenmyndigheten i senare skede avgöra om KMV kan förklaras eller inte.  267 

Se avsnitt 2.1.3 för mer information om skyddade områden och annan EU-lagstiftning. Se 268 
nedan för svarsalternativ och handling till Steg 1. 269 

 270 
Steg A1 Utgör, utgör del av eller påverkar ytvattenförekomsten ett skyddat område eller 
berörs den av övrig EU-lagstiftning? 

Svar Handling 

Ja, ytvattenförekomsten utgör, utgör del 
av eller påverkar ett skyddat område 
eller berörs den av övrig befintlig EU-
lagstiftning 

Redovisa information om vilket typ av krav som finns för 
det skyddade området eller övrig EU-lagstiftning som rör 
ytvattenförekomsten samt dokument/webbplatser eller 
liknande kopplat till detta. Exempelvis bevarandeplan 
eller webbplatsen badplatsen. Det är viktigt att referera 
till alla mål och kvalitetskrav. 

Redovisning ska ske i av Havs- och vattenmyndigheten 
angiven databas. 

För att beskriva särskilda krav för det skyddade 
området gå till Havs- och vattenmyndighetens rapport: 
Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster 
i överensstämmelse med bevarandemål för arter och 
naturtyper. Rapport 2021:23. 

Det är uppenbart att krav som följer av skyddade 
områden eller övrig EU-lagstiftning omöjliggör att en 
ytvattenförekomst kan förklaras som KMV. 

Ytvattenförekomsten kan inte förklaras som KMV utan är 
ett naturligt vatten. 
Informationen ska dokumenteras. 
Utred vilken miljökvalitetsnorm ytvattenförekomsten ska 
ha som naturligt vatten. 

Det är inte uppenbart att krav som följer av skyddade 
områden eller annan EU-lagstiftning omöjliggör att en 
ytvattenförekomst kan förklaras som KMV. 

Gå vidare till Steg A2. 

Nej, ytvattenförekomsten utgör, utgör del 
av eller påverkar inte ett skyddat område 
och berörs inte av övrig befintlig EU-
lagstiftning. 

Gå vidare till Steg A2. 

4.1.2 Steg A2: Identifiera ytvattenförekomster som på grund av vattenuttag, 271 
flödesreglering eller morfologiska förändringar riskerar att inte uppnå GES. (8 b 272 
§ första stycket 1 och 2 HVMFS 2017:20) 273 

Underlag och metoder som stöd för steg A1 
• Stöd för denna bedömning finns i påverkansanlysen enligt 8 § HVMFS 2017:20. 
• Resultat av till exempel statusklassificering genomförd i tidigare cykel, senaste 

miljöövervakningsdata, modellerade uppgifter eller uppdaterad statusklassificering. 
• Kvalitativa eller kvantitativa metoder för att beskriva graden och nivån på betydelsen av 

de fysiska förändringarna får användas. 
 274 
För de ytvattenförekomster som är kvar efter den inledande screeningprocessen behöver de 275 
ytvattenförekomster som omfattas av betydande mänsklig påverkan på hydromorfologi 276 
analyseras vidare. Den betydande mänskliga påverkan som är aktuell här är av typen vattenuttag, 277 
flödesreglering eller morfologiska förändringar.  278 

Baserat på denna information och en bedömning av ytvattenförekomstens nuvarande 279 
ekologiska status, bedöms risken att GES inte kan uppnås. Ytvattenförekomster omfattas ofta av 280 
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mer än en typ av betydande mänsklig påverkan. I detta steg måste vattenmyndigheten bedöma 281 
om orsakerna till att GES inte kan uppnås är hydromorfologiska förändringar och inte annan 282 
mänsklig påverkan såsom miljögifter eller näringsämnen. 21 Därför måste det framgå vilka 283 
hydromorfologiska förändringar som orsakar att GES inte kan uppnås. Denna bedömning görs 284 
med hjälp av underlag från 285 

• senaste påverkansanalys, riskbedömning och statusklassificering, 286 

• senaste miljöövervakningsdata (om sådan finns), 287 

• modellerade uppgifter och 288 

• i förekommande fall uppdaterad statusklassificering.22  289 
Notera att bedömningen av den ekologiska statusen kan baseras direkt på biologiska 290 

kvalitetsfaktorer. Alternativt kan hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 291 
användas i situationer där endast dessa uppgifter finns tillgängliga.23 I båda fall behöver 292 
sambandet mellan de bedömda hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna och 293 
påverkan på de biologiska kvalitetsfaktorerna beskrivas. I nedan tabell framgår vad steg A2 294 
omfattar. 295 

 296 

Steg A2: Identifiera ytvattenförekomster som på grund av vattenuttag, flödesreglering eller 
morfologiska förändringar riskerar att inte uppnå GES. (8 b § första stycket 1 och 2 HVMFS 
2017:20). 

Handling 

Säkerställ att det för varje ytvattenförekomst som identifierats i detta steg finns information som visar 
att det på grund av betydande mänsklig påverkan av typen vattenuttag, flödesreglering eller 
morfologiska förändringar riskerar att den inte uppnå GES. Informationen ska dokumenteras. 
 
Gå till steg A3. 

4.1.3 Steg A3: Identifiera ytvattenförekomster som ändrat sin fysiska karaktär på ett 297 
väsentligt sätt. (8 b § första stycket 3 och 8 c § HVMFS 2017:20) 298 

Underlag för steg A3 
Resultat från steg A2 

Syftet med detta steg är att ringa in de ytvattenförekomster där förändringarna i hydromorfologi 299 
resulterar i att ytvattenförekomsten ändrat sin fysiska karaktär på ett väsentligt sätt till följd av 300 
mänsklig verksamhet. Sådana ytvattenförekomster ska preliminärt identifieras som KMV. 301 
Bedömning av om ytvattenförekomsten har väsentligt förändrad fysisk karaktär på grund av 302 
mänsklig verksamhet ska utgå från de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna24 hydrologisk regim 303 
alternativt hydrografiska villkor och morfologiskt tillstånd. Det kan anses vara uppenbart att en 304 
ytvattenförekomsts fysiska karaktär är väsentligt ändrad om båda kvalitetsfaktorerna hydrologisk 305 
regim alternativt hydrografiska villkor och morfologiskt tillstånd kan antas ha otillfredsställande 306 
eller dålig status.  307 

Det är viktigt att skilja mellan om ytvattenförekomsten har en ändrad fysisk karaktär eller om 308 
den har en väsentligt ändrad fysisk karaktär. Notera att för att kunna avgöra att det är uppenbart 309 
att ytvattenförekomstens fysiska karaktär är väsentligt ändrad krävs att både hydrologisk regim 310 
alternativt hydrografiska villkor och morfologiskt tillstånd är bedömd, se Tabell 1 nedan. Ruta 5 311 
nedan visar de allmänna råd som beskriver väsentligt ändrad fysisk karaktär, när det är 312 
uppenbart att en ytvattenförekomsts fysiska karaktär är väsentligt ändrad. När det inte är 313 
                                                   
21 Med ”nuvarande” avses den senaste klassificeringen som genomförts. 
22 3 kap. 1 § VFF samt 8, 8b och 9 §§ HVMFS 2017:20. Jfr även artikel 5.2 vattendirektivet samt step 4–5 och CIS Guidance 

Document No. 4, s. 21. 
23 CIS Guidance Document No. 4, s. 28. 
24 HVMFS 2019:25, bilaga 3 och tillhörande vägledning. 
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uppenbart att en ytvattenförekomst har väsentligt ändrad fysisk karaktär ska vattenmyndigheten 314 
utreda vidare. 315 

Notera att bristande konnektivitet inte ska användas vid bedömning av ändrad fysisk karaktär. 316 
Detta eftersom konnektivitet är till för att bedöma möjlighet för växter och djur att förflytta sig 317 
inom eller mellan ytvattenförekomster samt mellan ytvattenförekomster och dess intilliggande 318 
landmiljö. Läs mer i avsnitt 5.3. 319 

 320 

Ruta 5. Allmänna råd till 8 b och 8 c §§ HVMFS 2017:20 321 

 322 

 323 
Tabell 1 nedan visar övergripande vilka förutsättningar som ger väsentligt ändrad fysisk karaktär 324 
eller inte. Läs mer om hur du bedömer väsentligt ändrad fysisk karaktär i avsnitt 5.3. Notera att 325 
för att kunna avgöra att det är uppenbart att ytvattenförekomstens fysiska karaktär är väsentligt 326 
ändrad krävs att både hydrologisk regim alternativt hydrografiska villkor och morfologisk 327 
tillstånd är bedömd. Bristande konnektivitet ska inte användas vid bedömning av väsentligt 328 
ändrad fysisk karaktär. 329 
 330 

Allmänna råd till 8 b och 8 c §§ HVMFS 2017:20 
Det kan anses vara uppenbart att en ytvattenförekomsts fysiska karaktär är 
väsentligt ändrad om båda kvalitetsfaktorerna hydrologisk regim alternativt 
hydrografiska villkor och morfologiskt tillstånd kan antas ha otillfredsställande eller 
dålig status.   
     Det kan inte anses vara uppenbart att en ytvattenförekomsts fysiska karaktär är 
väsentligt ändrad om endast en av kvalitetsfaktorerna hydrologisk regim alternativt 
hydrografiska villkor eller morfologisk tillstånd har bedömts.   
     Det kan inte anses vara uppenbart att en ytvattenförekomsts fysiska karaktär är 
väsentligt ändrad om kvalitetsfaktorerna hydrologisk regim alternativt hydrografiska 
villkor eller morfologiskt tillstånd kan antas vara måttlig status. Detta på grund av att 
måttlig status kan vara nära eller mycket nära god status, vilket endast kan anses 
tyda på en förändrad fysisk karaktär som inte är väsentlig.   
     När en analys enligt 8 c § visar att hydrologisk regim alternativt hydrografiska 
villkor och morfologiskt tillstånd kan antas vara måttlig och nära eller mycket nära 
otillfredsställande status enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 
2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten kan 
ytvattenförekomstens fysiska karaktär anses vara väsentligt ändrad.  
     Bedömningen av om ytvattenförekomsten har ändrat sin fysiska karaktär på ett 
väsentligt sätt bör göras tillsammans med motsvarande bedömningar för de 
ytvattenförekomster som påverkas av samma påverkanstryck inom ett 
delavrinnings-, huvudavrinnings- eller kustområde alternativt kustvatten. 
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Tabell 1. Tabellen visar utfall utifrån bedömning av hydrologisk alternativt hydrografiska villkor och morfologisk regim då det är 331 
uppenbart att en ytvattenförekomsts fysiska karaktär är väsentligt ändrad.  332 

Bedömning 

Hydrologisk regim alternativt Hydrografiska villkor 
Hög God Måttlig Otillfreds-

ställande 
Dålig Ej bedömd 

M
or

fo
lo

gi
sk

t t
ills

tå
nd

 

Hög Aldrig Aldrig Orimlig 
situation 

Orimlig 
situation 

Orimlig 
situation 

Aldrig 

God Aldrig Aldrig Aldrig Orimlig 
situation 

Orimlig 
situation  

Aldrig 

Måttlig Orimlig 
situation 

Aldrig Inte 
uppenba
rt 

Inte 
uppenbart 

Inte 
uppenbart 

Inte 
uppenbart 

Otillfredsställand
e 

Orimlig 
situation 

Orimlig 
situation 

Inte 
uppenba
rt 

Uppenbart Uppenbart Inte 
uppenbart 

Dålig Orimlig 
situation 

Orimlig 
situation 

Inte 
uppenba
rt 

Uppenbart Uppenbart Inte 
uppenbart 

Ej bedömd Aldrig Aldrig Inte 
uppenba
rt 

Inte 
uppenbart 

Inte 
uppenbart 

Inte 
uppenbart 

 333 
I nedan tabell framgår vad steg A3 omfattar. 334 
 335 

Steg A3: Identifiera ytvattenförekomster som ändrat sin fysiska karaktär på ett väsentligt sätt. (8 
b § första stycket 3 och 8 c § HVMFS 2017:20). 

Handling 

Säkerställ att det för varje ytvattenförekomst som identifierats i detta steg finns information som visar 
att den ändrat sin fysiska karaktär på ett väsentligt sätt till följd av mänsklig verksamhet. Informationen 
ska dokumenteras. 

Identifiera ytvattenförekomster med väsentligt ändrad fysisk karaktär preliminärt som KMV. 
 
Gå vidare till Steg B 

Identifiera de ytvattenförekomster utan väsentligt ändrad fysisk karaktär som naturlig. 
MKN ska vara GES eller lägre 

4.2 Steg B Bedömningar för förklarande av KMV 336 

Syftet med steg B är att bedöma om de ytvattenförekomster som i steg A identifierats som 337 
preliminära KMV uppfyller alla krav som är nödvändiga för att kunna förklaras som KMV. 338 
Bedömningen innefattar att identifiera nödvändiga åtgärder för att uppnå GES samt bedöma om 339 
dessa har en betydande negativ påverkan på en eller flera samhällsnyttiga verksamheter, miljön i 340 
stort eller båda. Steg B innefattar även bedömningen om det går att på ett annat sätt uppnå 341 
samma nytta som identifierad samhällsnyttig verksamhet. Detta under förutsättning att det andra 342 
sättet att uppnå samma nytta, utgör ett väsentligt bättre alternativ för miljön, är tekniskt 343 
genomförbart och är ekonomiskt rimligt.  344 

Eftersom ett mycket stort antal ytvattenförekomster ska bedömas om de uppfyller villkoren för 345 
att förklaras som KMV rekommenderas vattenmyndigheten att göra analyserna för förklarande av 346 
KMV så enkla som möjligt men så utförliga som är nödvändigt. Analysens omfattning bör avgöras 347 
av beslutets komplexitet och de möjliga konsekvenserna av ett felaktigt beslut. En konsekvens av 348 
att förklara KMV på felaktiga grunder kan vara utebliven förbättring av vattenmiljön. En 349 
konsekvens av att besluta att inte förklara KMV kan vara förlorad samhällsnytta. Det är ytterst 350 
vattenmyndigheten som har att förklara KMV, men i detta är det viktigt med stöd från centrala 351 
myndigheter i vissa frågor. Till exempel vid bedömning av när betydande negativ påverkan på 352 
samhällsnyttig verksamhet eller miljön i stort uppstår.  353 
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Figur 3. Steg B 355 
 356 

4.2.1 Steg B1: Identifiera återställandeåtgärder för att uppnå GES till följd av de 357 
hydromorfologiska förändringarna 358 

Underlag och metoder som stöd för steg B1 

• Resultat från steg A. 
• Miljöåtgärder i vattenkraftverk, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:26. 
• Miljöåtgärder i jordbruksvatten, Jordbruksverkets rapport 2019:23. 
• http://nwrm.eu/  och tillhörande rapport: Policy Document on Natural Water Retention 

Measures_Final.pdf (europa.eu) 

 359 
Det första steget i att förklara en ytvattenförekomst som KMV är att identifiera de 360 
hydromorfologiska förändringar, det vill säga åtgärder, som behövs för att nå GES. De 361 
hydromorfologiska förändringar som behövs för att ytvattenförekomsten ska uppnå GES 362 
benämns hädanefter som återställandeåtgärder.25 363 

Ju sämre en ytvattenförekomsts hydromorfologiska status är desto sämre är den ekologiska 364 
statusen26. Det innebär att sannolikheten är mycket stor för att en ytvattenförekomsts ekologiska 365 
status är sämre än måttlig om de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna för samma 366 
ytvattenförekomst motsvarar otillfredsställande eller dålig status. Bedömning av de 367 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna sker med stöd av HMVFS 2019:25 och kompletterande 368 
vägledningar27. 369 

För att bedöma om en ytvattenförekomst kan uppnå GES trots en väsentligt ändrad fysisk 370 
karaktär måste sambandet mellan de biologiska och de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna 371 

                                                   
25 Jfr motsvarande begrepp restoration measure som används i CIS Guidance Document No. 4 och CIS Guidance Document 

No. 37.  
26 Detta samband beskrivs i de normativa definitionerna ekologisk status och ekologisk potential och har implementerats i 

svensk rätt genom 1 kap. 4 § VFF och kommer till uttryck i HVMFS 2019:25 samt kompletterande vägledningar. 
27 https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/vattenforvaltning/nationell-vagledning/bedomningsgrunder-

for-ytvattenforekomster.html  

http://nwrm.eu/
https://circabc.europa.eu/sd/a/2457165b-3f12-4935-819a-c40324d22ad3/Policy%20Document%20on%20Natural%20Water%20Retention%20Measures_Final.pdf#:%7E:text=Natural%20Water%20Retention%20Measures%20%28NWRM%29%20are%20multi-functional%20measures,of%20water%20bodies%20using%20natural%20means%20and%20processes.
https://circabc.europa.eu/sd/a/2457165b-3f12-4935-819a-c40324d22ad3/Policy%20Document%20on%20Natural%20Water%20Retention%20Measures_Final.pdf#:%7E:text=Natural%20Water%20Retention%20Measures%20%28NWRM%29%20are%20multi-functional%20measures,of%20water%20bodies%20using%20natural%20means%20and%20processes.
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/vattenforvaltning/nationell-vagledning/bedomningsgrunder-for-ytvattenforekomster.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/vattenforvaltning/nationell-vagledning/bedomningsgrunder-for-ytvattenforekomster.html
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och effekterna på de biologiska kvalitetsfaktorerna vara känt.28 För att säkerställa att 372 
hydromorfologisk påverkan och dess effekt på biologin inte förbises är det därför viktigt att också 373 
använda de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna jämte de biologiska kvalitetsfaktorerna, 374 
varmed det är viktigt med hydromorfologiska bedömningsgrunder som sträcker sig i en skala från 375 
hög till dålig.29 376 

Även om de biologiska bedömningsgrunderna inte fångar upp effekterna av hydromorfologiska 377 
förändringar är det alltså nödvändigt att känna till sambandet mellan biologin och 378 
hydromorfologin för att kunna bedöma vilka återställandeåtgärder som behövs för att uppnå 379 
GES. Denna koppling ska vattenmyndigheten kunna göra med stöd av rimlighets- och 380 
expertbedömningen.30 De återställandeåtgärder som i tidigare cykler eller i andra sammanhang 381 
har identifierats som nödvändiga för att nå GES i ytvattenförekomsten är ett viktigt underlag i 382 
bedömningen. Bedömningen kan kompliceras av att en ytvattenförekomst ofta är påverkad av 383 
flera olika typer av påverkan, såsom punktkällor för föroreningar, diffusa föroreningskällor och 384 
vattenuttag31. Därför är det nödvändigt, även om det sällan är enkelt, att skilja mellan32 385 

• hydromorfologiska återställandeåtgärder som möjliggör för de biologiska 386 
kvalitetsfaktorerna att uppnå god status,  387 

• fysikalisk-kemiska återställandeåtgärder som möjliggör för de biologiska 388 
kvalitetsfaktorerna att uppnå god status och 389 

• återställandeåtgärder som specifikt avser att direkt ändra biologisk status (till exempel 390 
biomanipulering av fisk eller makrofyter). 391 

 392 
De återställandeåtgärder som skulle krävas för att uppnå GES kan bestå av allt ifrån åtgärder som 393 
syftar till att minska miljöeffekterna av en fysisk förändring (till exempel säkerställa minimiflöden 394 
eller faunapassager) till åtgärder som resulterar i ett fullständigt återställande (till exempel 395 
borttagning av ett vandringshinder). Åtgärderna kan direkt avse den fysiska förändringen eller 396 
avse förbättrande av de ekologiska förhållandena, (till exempel genom att återskapa habitat). 397 
Detta steg kräver en prognos av ifall en enskild åtgärd eller ett paket av åtgärder skulle leda till att 398 
GES kan nås. Åtgärderna bör vara så väl definierade som är möjligt utifrån tillgängligt underlag. 399 
Det kan till exempel göras genom att de relateras till en klassgräns (vanligtvis för god status) för 400 
en eller flera hydromorfologiska parametrar enligt HVMFS 2019:25 (till exempel mer än 5 % men 401 
högst 15 % av ytvattenförekomstens längd av vattendragsfårans form återställs till 402 
referensförhållandet). Kostnaderna för återställandeåtgärder bedöms inte i detta steg. Tabellen 403 
nedan anger vad som ska göras efter steg B1. 404 

 405 

Steg B1: Identifiera återställandeåtgärder för att uppnå GES till följd av de hydromorfologiska 
förändringarna 

Handling 

Dokumentera vilka återställandeåtgärder som är nödvändiga för att nå GES till följd av 
hydromorfologiska förändringar. 
 
Gå vidare till Steg B2. 

                                                   
28 Jfr CIS Guidance Document No. 36, rader 860–880, se även särskilt not 62. 
29 Jfr CIS Guidance Document No. 37, s. 9 samt CIS 36, rader 873–876. 
30 Jfr 2 kap. Klassificering HVMFS 2019:25. 
31 8 § HVMFS 2017:20. 
32 Jfr CIS Guidance Document No. 4, s. 38. 
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4.2.2 Steg B2: Leder återställandeåtgärderna identifierade i steg B1 till betydande 406 
negativ påverkan på samhällsnyttig verksamhet och/eller miljön i stort? (8 d § 1 407 
HVMFS 2017:20) 408 

Underlag för steg B2 

• Vad är betydande negativ påverkan på jordbrukets markavvattnings- anläggningar? 
Jordbruksverkets rapport 2019:5 

• Miljöåtgärder i jordbruksvatten, Jordbruksverkets rapport 2019:23 
• Strategi för åtgärder i vattenkraften, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:14 
• Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet, Energimyndighetens rapport ER 

2016:11 
• Underlag och rapporter avseende identifiering av områden med betydande 

översvämningsrisk, hot- och riskkartor samt riskhanteringsplaner; Översvämningsdirektivet 
(msb.se) 

• Hot- och riskkartorna finns i Översvämningsportalen; Översvämningsportalen (msb.se) 
• Stabilitetskarteringar finns i kartportalen; MSB Kartportal 
• Riksantikvarieämbetet; [under utveckling] 

 409 
I detta steg bedöms om de åtgärder som har identifierats i steg B1 och som behövs för att nå GES 410 
leder till en betydande negativ påverkan på en samhällsnyttig verksamhet och/eller miljön i stort. 411 
Observera att begreppet betydande negativ påverkan skiljer sig från begreppet betydande 412 
mänsklig påverkan (se steg A1) som härrör från påverkansanalysen. 413 
Begreppet samhällsnyttig verksamhet omfattar alla verksamheter som definieras i 4 kap. 3 § 414 
första stycket 1 b–f VFF.  415 

Läs mer om samhällsnyttig verksamhet i avsnitt 6. 416 
Bedömningen i steg B2 avseende betydande negativ påverkan på miljön i stort eller en 417 
samhällsnyttig verksamhet kan vara komplex och kan behöva underlag med hög detaljeringsgrad. 418 
I vissa fall är bedömningen mer enkel. Läs mer om betydande negativ påverkan i avsnitt 7.  419 

När det är frågan om miljön i stort (till exempel en värdefull kulturmiljö) och 420 
återställandeåtgärderna identifierade i steg B1 har en betydande negativ påverkan i steg B2 kan 421 
ytvattenförekomsten direkt förklaras som KMV33. Övrig samhällsnyttig verksamhet som är 422 
relaterad till den fysiska ändringen ska bedömas enligt steg B3. Om en historisk verksamhet har 423 
övergått till en ny verksamhet och denna återfinns i 4 kap. 3 § VFF ska bedömningen tillämpas i 424 
förhållande till den nya verksamheten och i de fall det är relevant även utifrån ett kulturhistoriskt 425 
perspektiv. Vidare kan fler än en samhällsnyttig verksamhet eller en verksamhet med flera 426 
samhällsnyttor jämte miljön i stort ligga till grund för att en ytvattenförekomst förklaras som 427 
KMV. Resultatet av bedömningen i detta fall kan alltså leda till att en ytvattenförekomst kan 428 
förklaras som kraftigt modifierad med koppling till flera samhällsnyttiga verksamheter. 429 

 430 

Steg B2: Leder återställandeåtgärderna identifierade i steg B1 till betydande negativ 
påverkan på samhällsnyttig verksamhet och/eller miljön i stort? (8 d § 1 HVMFS 2017:20) 

Svar Handling 

Ja, en åtgärd eller kombinationen av åtgärder 
identifierade i B1 leder till en betydande negativ 
påverkan på miljön i stort. Men inte på någon 
samhällsnyttig verksamhet. 

Notera och beskriv åtgärdernas påverkan på 
miljön i stort. 
Ytvattenförekomsten ska förklaras som KMV. 
Informationen ska dokumenteras. 
 
Gå vidare till Steg C1 

Ja, en åtgärd eller kombinationen av åtgärder 
identifierade i B1 leder till en betydande negativ 
påverkan på en samhällsnyttig verksamhet. 

Notera och beskriv åtgärdernas påverkan. 
Informationen ska dokumenteras. 
 
Gå vidare till Steg B3 

                                                   
33 Jfr CIS Guidance No. 4, s. 41. Se även UK Technical Advisory Group on the Water Framework Directive Criteria and 

Guidance, Principles for the designation of heavily modified water bodies, s. 5. 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningsdirektivet/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningsdirektivet/
https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor.html
https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/
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Steg B2: Leder återställandeåtgärderna identifierade i steg B1 till betydande negativ 
påverkan på samhällsnyttig verksamhet och/eller miljön i stort? (8 d § 1 HVMFS 2017:20) 

Ja, en åtgärd eller kombinationen av åtgärder 
identifierade i B1 leder till en betydande negativ 
påverkan på miljön i stort. 
Dessutom har en eller flera av åtgärderna 
identifierade i steg B1 en betydande negativ 
påverkan på samhällsnyttig verksamhet. 

Notera och beskriv åtgärdernas påverkan på 
miljön i stort. 
Ytvattenförekomsten ska förklaras som KMV.  
Informationen ska dokumenteras. 
 
Gå vidare till Steg C1 
 
Ytterligare bedömning behöver göras för 
samhällsnyttig verksamhet. 
Informationen ska dokumenteras. 
 
Gå vidare till Steg B3 

Nej, åtgärderna identifierade i steg B1 har inte 
en betydande negativ påverkan på varken miljön 
i stort eller på samhällsnyttig verksamhet. 
 

Ytvattenförekomsten kan inte förklaras som KMV 
utan är ett naturligt vatten. 
Informationen ska dokumenteras. 
Utred vilken miljökvalitetsnorm 
ytvattenförekomsten ska ha som naturligt vatten. 

 431 

4.2.3 Steg B3: Kan nyttan, som den samhällsnyttiga verksamheten fyller, av tekniska 432 
skäl och med rimliga kostnader uppnås på ett annat sätt som är väsentligt 433 
bättre för miljön? 434 

Underlag för steg B3 

Ta stöd av underlag från centrala myndigheter 
Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet ER 2016:11 

I detta steg ska det bedömas om det av tekniska skäl eller på grund av höga kostnader inte är 435 
rimligt att på något annat sätt som är ett väsentligt bättre alternativ för miljön åstadkomma den 436 
nytta som följer av att ytvattenförekomsten är kraftigt modifierad. Det finns inga krav på att 437 
avveckla en verksamhet men ytvattenförekomsten kan inte förklaras som KMV. Till exempel, den 438 
mängd elkraft som i så fall ska ersättas är den förlust som uppstår till följd av 439 
Återställandeåtgärderna för att uppnå god ekologisk status och avser alltså inte att en hel 440 
verksamhet tas bort och ersätts.  441 

Det rekommenderas att bedömningarna i B3 delas in i fyra delsteg enligt nedan. I många fall 442 
kan det räcka med enklare analyser för att bedöma om villkoren är uppfyllda, men i vissa fall kan 443 
mer omfattande analyser behövas. I de fyra delstegen bedöms (1) om nyttan av verksamheten kan 444 
uppnås på annat sätt som (2) är rimligt av tekniska skäl, (3) är väsentligt bättre för miljön och (4) 445 
är rimligt utan höga kostnader. Flera av de bedömningar som behöver göras i de fyra delstegen 446 
har genomförts nationellt vilket underlättar bedömningen i den enskilda ytvattenförekomsten. 447 
[Länk till sådana bedömningar]. 448 

Läs mer om delstegen som behöver göras i [Länk till dokument om bedömning av om nyttan 449 
som en samhällsnyttig verksamhet fyller kan uppnås på annat sätt] 450 

Om annat sätt att uppnå samma nytta kan identifieras för en ytvattenförekomst och om det 451 
sättet uppfyller de övriga delstegen ovan, får den inte förklaras som kraftigt modifierad. Det 452 
innebär då att ytvattenförekomsten ska ses som ett naturligt vatten och det behöver utredas 453 
vilken miljökvalitetsnorm ytvattenförekomsten ska ha som naturligt vatten. 454 

 455 

Steg B3 Kan nyttan, som den samhällsnyttiga verksamheten fyller, av tekniska skäl och med 
rimliga kostnader uppnås på ett annat sätt som är väsentligt bättre för miljön? 

Svar Handling 
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Steg B3 Kan nyttan, som den samhällsnyttiga verksamheten fyller, av tekniska skäl och med 
rimliga kostnader uppnås på ett annat sätt som är väsentligt bättre för miljön? 

Ja, nyttan som den samhällsnyttiga 
verksamheten fyller kan uppnås på 
annat sätt. 

Redogör för de bedömningar som har genomförts för de 
olika delstegen. Informationen ska dokumenteras. 
 
Ytvattenförekomsten kan inte förklaras som KMV utan är 
ett naturligt vatten. 

Ja delvis, nyttan som den 
samhällsnyttiga verksamheten fyller kan 
delvis uppnås på annat sätt. 

Redogör för de bedömningar som har genomförts för de 
olika delstegen. Informationen ska dokumenteras. 
 
Gå vidare till Steg B4 

Nej, nyttan som den samhällsnyttiga 
verksamheten fyller kan inte uppnås på 
annat sätt. 

Redogör för de bedömningar som har genomförts för de 
olika delstegen. Informationen ska dokumenteras. 
 
Säkerställ att bedömningarna är väl dokumenterade och 
gå vidare till Steg B4. 

 456 

4.2.4 Steg B4 Innebär ett KMV-förklarande att kraven som följer av skyddade 457 
områden eller annan EU-lagstiftning inte kan uppnås? 458 

I den mån det tidigare varit oklart om ett KMV-förklarande innebär att kraven som följer av 459 
skyddade områden eller annan EU-lagstiftning inte kan uppnås kan vattenmyndigheten med stöd 460 
av information inhämtad i ovanstående steg avgöra om ett KMV-förklarande är möjligt. 461 

Se avsnitt 2.1.3 för mer information om skyddade områden och annan EU-lagstiftning. Se 462 
nedan för svarsalternativ och handling till detta steg. 463 

 464 
Steg B4 Utgör, utgör del av eller påverkar ytvattenförekomsten ett skyddat område eller 
berörs den av övrig EU-lagstiftning? 

Svar Handling 

Ja, ett KMV-förklarande innebär att 
kraven som följer av skyddade områden 
eller annan EU-lagstiftning inte kan 
uppnås. 

Redovisa information om vilket typ av krav som finns för 
det skyddade området eller övrig befintlig EU-lagstiftning 
som rör ytvattenförekomsten samt 
dokument/webbplatser eller liknande kopplat till detta. 
Exempelvis bevarandeplan eller webbplatsen 
badplatsen. Det är viktigt att referera till alla mål och 
kvalitetskrav. 

Redovisning ska ske i av Havs- och vattenmyndigheten 
angiven databas. 

För att beskriva särskilda krav för det skyddade 
området gå till: Att fastställa miljökvalitetsnormer för 
ytvattenförekomster i överensstämmelse med 
bevarandemål för arter och naturtyper. Rapport 2021:23 

Ytvattenförekomsten kan inte förklaras som KMV utan är 
ett naturligt vatten. 
Informationen ska dokumenteras. 
Utred vilken miljökvalitetsnorm ytvattenförekomsten ska 
ha som naturligt vatten. 

Nej, ett KMV-förklarande innebär inte att 
kraven som följer av skyddade områden 
eller annan EU-lagstiftning inte kan 
uppnås. 

Redovisa information om vilket typ av krav som finns för 
det skyddade området eller övrig befintlig EU-lagstiftning 
som rör ytvattenförekomsten samt 
dokument/webbplatser eller liknande kopplat till detta. 
Exempelvis bevarandeplan eller webbplatsen 
badplatsen. Det är viktigt att referera till alla mål och 
kvalitetskrav. 

Redovisning ska ske i av Havs- och vattenmyndigheten 
angiven databas. 

För att beskriva särskilda krav för det skyddade 
området gå till: Att fastställa miljökvalitetsnormer för 
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Steg B4 Utgör, utgör del av eller påverkar ytvattenförekomsten ett skyddat område eller 
berörs den av övrig EU-lagstiftning? 

ytvattenförekomster i överensstämmelse med 
bevarandemål för arter och naturtyper. Rapport 2021:23. 

De krav som följer av skyddade områden eller annan 
EU-lagstiftning omöjliggör inte att en ytvattenförekomst 
kan förklaras som KMV. 

Gå till steg C1 

Nej, finns inga skyddade områden eller 
annan EU-lagstiftning. 

Gå till steg C1 

 465 

4.3 Steg C Förklarande av KMV 466 

 467 

 468 

 469 
En ytvattenförekomst kan förklaras som kraftigt modifierad när den har genomgått 470 
bedömningarna som tydliggörs i steg A–B ovan.  471 

Beslut där ytvattenförekomster förklaras som kraftigt modifierade ska motiveras.34  472 
 473 

                                                   
34 Se 8 i § HVMFS 2017:20. 

8 e § HVMFS 2017:20  
Vattenmyndigheten ska, efter att stegen i 8 b–d §§ i dessa föreskrifter genomförts, 
förklara en ytvattenförekomst som kraftigt modifierad om förutsättningarna i 4 kap. 3 § 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är uppfyllda. (HVMFS 2019:24). 
8 g § HVMFS 2017:20 
Vattenmyndigheten ska tillse att en konstgjord eller kraftigt modifierad ytvattenförekomst 
tilldelas den ytvattenkategori som ytvattenförekomsten bäst stämmer överens med. 
Vattenmyndigheten ska, enligt 2 kap. 6–8 §§ Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
(HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, 
bedöma den konstgjorda eller den kraftigt modifierade ytvattenförekomstens ekologiska 
potential. (HVMFS 2019:24). 
8 h § HVMFS 2017:20  
Finner vattenmyndigheten att det inte finns grund för en ytvattenförekomst att vara 
förklarad som konstgjord eller kraftigt modifierad ska vattenmyndigheten bedöma 
ytvattenförekomsten som en naturlig ytvattenförekomst. (HVMFS 2019:24). 
8 i § HVMFS 2017:20  
Vattenmyndigheten ska göra resultaten av bedömningarna som är genomförda enligt 8 
b–8 h §§ tillgängliga i av Havs- och vattenmyndigheten angiven databas. 
Vattenmyndigheten ska med hänsyn till de krav som ställs 2 kap. 4 § 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) sammanfatta och presentera informationen 
på ett lättförståeligt sätt. (HVMFS 2019:24). 



24/38 

Figur 4. Figur C. 475 

4.3.1 Steg C1: Förklara ytvattenförekomsten som KMV 476 

Vattenmyndigheten behöver i detta steg förklara ytvattenförekomsten som KMV och tilldela den 477 
ytvattenkategori som ytvattenförekomsten bäst stämmer överens med. Med tilldela avses här 478 
identifiera. 479 

I allmänhet bör den närmaste jämförbara ytvattenkategorin endast skilja sig från den 480 
ursprungliga ytvattenkategorin om detta grundar sig på fysiska förändringarna. Följande är de 481 
vanligaste situationerna för identifiering av närmast jämförbara ytvattenkategori: 482 

• Ett vattendrag som fortfarande är ett vattendrag. 483 

• Ett vattendrag som liknar en sjö.35 484 

• En sjö som fortfarande är en sjö.36 485 

• En ytvattenförekomst i övergångszon som fortfarande tillhör ett vatten i övergångszon.37 486 

• En ytvattenförekomst i övergångszon38 som liknar en sjö. 487 

• En kustvattenförekomst som fortfarande är en kustvattenkategori. 488 

• En kustvattenförekomst som liknar ett vatten i övergångszon39 (till exempel om en lagun 489 
bildas). 490 

För kustvatten är den närmast jämförbara ytvattenkategorin vanligtvis tydlig eftersom den 491 
fortfarande tillhör en kustvattenkategori. För vattendrag och sjöar (magasin) kan det vara mindre 492 
tydligt, eftersom till exempel vissa ytvattenförekomster som används för lagring av vatten kan 493 
ligga i övergången mellan akvatiska ekosystem i vattendrag och sjöar. Ett relativt uppenbart fall 494 
är när ett vattendrag har dämts upp för att skapa ett stort magasin. I sådant fall sker en ändring i 495 
kategorin och ytvattenförekomsten är ett kraftigt modifierad vattendrag som till karaktären liknar 496 
en sjö. När maximal och god ekologisk potential härleds måste vattenmyndigheten alltså ta 497 
hänsyn till de biologiska kvalitetsfaktorerna (till exempel fisk) som gäller för en sjö. 498 
Förhållandena i uppdämda vattendrag kan dock variera från att vara mycket karakteristiska för 499 
vattendrag (till exempel med höga flödeshastigheter och samma flödesmängd uppströms och 500 
nedströms fördämningen, vilket indikerar en kort uppehållstid) till att vara mer likt 501 
vattenförhållanden som påminner om sjöekosystem (till exempel med kraftigt minskade 502 
flödeshastigheter och långa uppehållstider). 503 

När det gäller vattendrag som används för lagring av vatten och som befinner sig i övergången 504 
mellan vattendrag och mer sjöliknande akvatiska ekosystem (till exempel stora uppdämningar 505 
med permanent flöde och en kort uppehållstid på några dagar) måste vattenmyndigheten avgöra 506 
om den närmast jämförbara ytvattenkategorin som ska användas är vattendrag eller sjö. 507 

De kvalitetsfaktorer som inte berörs negativt av den aktuella miljön i stort eller samhällsnyttiga 508 
verksamheten ska ges förutsättningar att nå god status, givet att inte mindre stränga kvalitetskrav 509 

                                                   
35 Inklusive fall med flera bäckar som har blivit ett stort sjömagasin. 
36 Inklusive fall av små sjöar som har blivit ett stort sjömagasin. 
37 Sverige har i dagsläget inte några ytvattenförekomster i övergångszon. 
38 Sverige har i dagsläget inte några ytvattenförekomster i övergångszon. 
39 Sverige har i dagsläget inte några ytvattenförekomster i övergångszon. 
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kan beslutas. Detta gäller även hydromorfologiska kvalitetsfaktorer som inte är direkt påverkade 510 
av den aktuella verksamheten.  511 

I VISS40 behöver skälen för att en ytvattenförekomst förklarats som KMV och resultaten av 512 
bedömningarna som är genomförda finnas för respektive ytvattenförekomst som förklarats som 513 
KMV. I motiveringen är det viktigt att det är enkelt att följa bedömningarna från steg A–B som 514 
lett fram till att ytvattenförekomsten förklarats som KMV. Nästa steg blir nu att bedöma vilken 515 
ekologisk potential ytvattenförekomstens nuvarande tillstånd motsvarar. Därefter ska en 516 
miljökvalitetsnorm fastställas. 517 

 518 

Steg C1: Förklara ytvattenförekomsten som KMV. 

Handling 

Säkerställ att bedömningarna i steg A–B är korrekt genomförda och väl dokumenterade. Se till att 
bedömningarna finns tillgängliga i av Havs- och vattenmyndigheten angiven databas (VISS) samt att 
det finns en kortfattad beskrivning av stegen. För att säkerställa att kommande rapportering är väl 
förberedd är det viktigt att gå igenom att efterfrågad data finns tillgänglig i rätt format. 
 
Gå vidare till steg D. 

 519 

5 Vattenförekomstindelning och att förklara KMV 520 

Vid förklarande av KMV måste vattenmyndigheten beakta hur ytvattenförekomstens gränser ska 521 
bestämmas. Det kan nämligen i vissa fall visa sig nödvändigt att anpassa dessa gränser jämfört 522 
med de gränser som redan har identifierats. Bakgrunden till detta är att de hydromorfologiska 523 
förändringarna inte nödvändigtvis sammanfaller med gränserna för aktuell ytvattenförekomst. 524 
Det kan därför vara lämpligt att dela upp en ytvattenförekomst i flera ytvattenförekomster för att 525 
på så sätt skilja ett kraftigt modifierat från ett opåverkat avsnitt av en ytvattenförekomst. 526 

Vattenmyndigheten ska vid indelning tillse att ytvattenförekomster delas in i relevant skala. 527 
Ytvattenförekomster ska vidare primärt delas in utifrån deras fysiska struktur men kan också 528 
delas in enligt bland annat följande kriterier41: 529 

• En stor ytvattenförekomst kan delas upp utifrån väsentliga skillnader i statusklass och 530 
påverkan endast om ytvattenförekomsten inte blir föremål för fragmentering. 531 

• Två eller flera små ytvattenförekomster kan slås samman till en större ytvattenförekomst 532 
utifrån likheter i statusklass och påverkan. 533 

För att tillgodose kriterierna bör KMV åtminstone preliminärt identifieras under 534 
karakteriseringen av ytvatten. I princip avgränsas gränserna för KMV i första hand av 535 
omfattningen av hydromorfologiska förändringar som är ett resultat av fysiska förändringar gjord 536 
av människor och förhindrar att GES kan uppnås.42 Figur 5 nedan illustrerar sådan indelning. 43 537 

                                                   
40 I av Havs- och vattenmyndigheten angiven databas, kan komma att ändras. 
41 Se 4 § HVMFS 2017:20 
42 Jfr CIS Guidance document no. 2, s. 8. 
43 Jfr CIS Guidance document no. 2, s. 8. 
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Figur 5. Indelning av ytvattenförekomster genom preliminär identifiering och efterföljande förklarande KMV, där endast 539 
ytvattenförekomst 2 kan förklaras som KMV. Ytvattenförekomst 1 och 3 är naturliga ytvattenförekomster. 540 

Figur 6 nedan visar hur principer vid indelning av ytvattenförekomster tillämpas i en hierarkisk 541 
process.44 542 

                                                   
44 CIS Guidance document no. 2, s. 11. 
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Figur 6. Principer vid indelning av ytvattenförekomster tillämpas i en hierarkisk process. 544 

Följande tre schematiska exempel kan vara till hjälp för beslutet om indelning av 545 
ytvattenförekomster under olika omständigheter. 546 

I figur 3 täcker två fysiskt förändrade områden en stor andel av den totala längden eller arean 547 
av den ursprungliga ytvattenförekomsten (8 km av 10 km). Vattenförekomsten är till stor del 548 
påverkad av samma typ av samhällsnyttig verksamhet. Därför föreslås att ytvattenförekomsten 549 
inte delas i två delar utan förblir en stor ytvattenförekomst. Ytvattenförekomsten identifieras 550 
preliminärt som KMV.45 551 

Figur 7. Ingen uppdelning i nya vattenförekomster. 553 

I figur 4 täcker den ursprungliga ytvattenförekomsten ett fysiskt förändrat område och en stor 554 
del av den ursprungliga ytvattenförekomstens hela längd (6 km). I detta fall kan 555 

                                                   
45 CIS Guidance document no. 4, s. 32ff. 
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vattenmyndigheten dela upp den ursprungliga ytvattenförekomsten i två ytvattenförekomster (1a 556 
och 1b). Ytvattenförekomsten 1b, påverkad av den fysiska förändringen, ska i sådana fall 557 
preliminärt identifieras som KMV. Ytvattenförekomsten 1a ska i sådana fall betraktas som en 558 
naturlig vattenförekomst. 46 559 

Figur 8. Ny vattenförekomstindelning. 561 

I figur 5 finns en serie små fysiskt förändrade områden som vart och ett täcker < 1 km på en liten 562 
sträcka av hela ytvattenförekomstens längd. Eftersom den totala påverkan är låg bör 563 
vattenmyndigheten inte dela upp ytvattenförekomsten i flera ytvattenförekomster i stället bör den 564 
betraktas som en naturlig ytvattenförekomst. 47 565 

Figur 9. Ingen ny vattenförekomstindelning. 567 

6 Väsentligt ändrad fysisk karaktär 568 

En ytvattenförekomst får enbart förklaras som KMV om det är en fysisk förändring gjord av 569 
människor (till exempel en rätning av ett vattendrag) som lett till att ytvattenförekomsten på ett 570 
väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär. En väsentligt ändrad fysisk karaktär innebär att 571 
ytvattenförekomsten är så kraftigt fysiskt förändrad att det hindrar att GES kan nås. Med 572 

                                                   
46 CIS Guidance document no. 4, s. 32ff. 
47 CIS Guidance document no. 4, s. 32ff. 
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formuleringen ”de hydromorfologiska förändringar som behövs för att ytvattenförekomsten ska 573 
uppnå god ekologisk status”48 avses att de fysiska förändringarna behöver återställas (till 574 
exempel att det rätade vattendraget tillåts naturligt meandra) så att GES kan uppnås. Det innebär 575 
att de av människan gjorda fysiska förändringarna är betydande i sin omfattning, det vill säga att 576 
ytvattenförekomsten har betydande hydromorfologiska förändringar.49 De fysiska förändringarna 577 
ska inte bara vara betydande utan även resultera i en väsentligt ändrad fysisk karaktär hos 578 
ytvattenförekomsten50, se typiska sådana exempel i Exempel 1 nedan.  579 

Ytvattenförekomstens fysiska karaktär kan också förändras av naturliga processer vilka inte 580 
utgör grund för att förklara en ytvattenförekomst som KMV. Ett exempel är väsentligt ändrad 581 
fysisk karaktär till följd av omfattande nederbörd som skapar kraftiga slamströmmar eller skred 582 
och som tillför stora mängder sediment till ytvattenförekomsten. Ett annat exempel är när en svår 583 
storm orsakar fysiska ändringar av havsbotten i en kustvattenförekomst. 584 

 585 

Exempel 1. Typexempel som visar att fysiska förändringarna inte bara ska vara betydande utan även resultera i en väsentligt 586 
ändrad fysisk karaktär hos ytvattenförekomsten för att kunna identifieras som KMV. 587 

  588 

 589 
Vid bedömning av betydande förändring i hydromorfologi måste ändringen vara:  590 

• omfattande, utbredd och genomgående, vilket kan konstateras  591 
o när ytvattenförekomsten har uppenbart större avvikelse från de 592 

hydromorfologiska egenskaper som skulle funnits innan förändringarna 593 
respektive 594 

o genom klassificering som visar att ytvattenförekomstens morfologiska tillstånd 595 
och dess hydrologiska regim eller hydrografiska villkor är otillfredsställande eller 596 
dålig, 597 

• långvarig eller permanent, det vill säga ändringen är inte temporär under en kort 598 
tidsperiod och ytvattenförekomsten förväntas inte återhämta sig snabbt. Notera att 599 
ändringar i ytvattenförekomstens hydrologiska regim eller hydrografiska villkor som inte 600 
leder till förändring av morfologiskt tillstånd är ofta lätta att återställa. I sådana fall är 601 
ytvattenförekomstens karaktär inte väsentligt ändrad. 602 

Ändringen måste stå i överensstämmelse med den omfattning av förändring som är ett resultat 603 
av miljön i stort och de samhällsnyttiga verksamheterna.51 Bedömning av väsentligt ändrad fysisk 604 
karaktär behöver därför göras utifrån den typiska påverkan som miljön i stort eller respektive 605 
samhällsnyttig verksamhet primärt leder till. Se typiska exempel i Exempel 2 nedan. 606 

                                                   
48 Formuleringen ”de hydromorfologiska förändringar som behövs” i 4 kap. 3 § 1 VFF menas i detta sammanhang ”de 

hydromorfologiska förbättringar som behövs”, det vill säga de återställandeåtgärder som behöver vidtas om GES ska kunna 
uppnås. 

49 Notera att betydande hydromorfologiska förändringar som följer av 4 kap. 3 § VFF är en följd av den av den ”betydande 
mänsklig påverkan” som ska beskrivas och dokumenteras enligt 8 § HVMFS 2017:20. 

50 Jfr CIS Guidance document no. 4, s. 14. 
51 Jfr CIS Guidance document no. 4, s. 30f och CIS Guidance document no. 37, s. 17. Jfr även CIS Guidance document no. 36, 

rad 674–679 om när en försämring kan anses vara tillfällig. 

Vattendrag som genomgått en omfattande fysisk förändring för att möjliggöra 
säker navigering eller urban miljö. 

Sjö som genomgått en omfattande fysisk förändring för magasinering av vatten.  

Kustvatten som genomgått en omfattande fysisk förändring för att skydda 
befintlig urban miljö mot erosion. 
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 607 

Exempel 2. Exempel på ändring som står i överensstämmelse med den omfattning av förändring som är ett resultat av miljön i 608 
stort och de samhällsnyttiga verksamheterna enligt 4 kap. 3 § 1 a–f. 609 

 610 

6.1 När det är uppenbart 611 

6.1.1 Både hydrologisk regim/hydrografiska villkor och morfologiskt tillstånd har 612 
otillfredsställande eller dålig status 613 

Det kan anses vara uppenbart att en ytvattenförekomsts fysiska karaktär är väsentligt ändrad om 614 
båda kvalitetsfaktorerna hydrologisk regim alternativt hydrografiska villkor och morfologiskt 615 
tillstånd kan antas ha otillfredsställande eller dålig status.52 Detta kan konstateras då det finns 616 
statusklassificering från tidigare cykel samtidigt som det inte finns någon indikation om att 617 
förhållandena har förändrats eller när det finns en uppdaterad statusklassificering. Att genomföra 618 
en ny statusklassificering i syfte att bedöma väsentlig ändrad fysisk karaktär är inte nödvändigt 619 
och rekommenderas endast i de fall det inte ökar arbetsbelastningen och försenar förklarande av 620 
KMV. Om en klassificering inte har genomförts kan det ändå vara tydligt om till exempel en 621 
ytvattenförekomst irreversibelt och definitivt till utseendet har bytt kategori.53 Dammar med 622 
storskalig magasinering är vanligtvis tydliga exempel på vattendrag som väsentligt ändrat sin 623 
fysiska karaktär, både avseende sin morfologi och hydrologi, i den omfattningen att det leder till 624 
en förändring i utseende vad gäller ytvattenkategori (från vattendrag till sjö). Sådana 625 
ytvattenförekomster bör i normalfallet förklaras som KMV, under förutsättning att övriga krav i 4 626 
kap. 3 § VFF är uppfyllda. 627 

6.2 När det inte är uppenbart 628 

6.2.1 Både morfologiskt tillstånd och hydrologisk regim/hydrografiska villkor 629 
behöver bedömas 630 

Generellt kan det inte anses uppenbart att en ytvattenförekomsts fysiska karaktär är väsentligt 631 
ändrad om endast hydrologisk regim alternativt hydrografiska villkor eller morfologiskt tillstånd 632 
bedömts. Det kan heller inte anses uppenbart att en ytvattenförekomsts fysiska karaktär är 633 
väsentligt ändrad om endera eller både hydrologisk regim alternativt hydrografiska villkor eller 634 
morfologiskt tillstånd bedömts vara måttlig.54 Det senare fallet på grund av att måttlig status kan 635 
vara nära eller mycket nära god status. Om en utredning och en bedömning visar att statusen på 636 
hydrologisk regim alternativt hydrografiska villkor eller morfologiskt tillstånd är måttlig men 637 

                                                   
52 Allmänna råd till 8 b och 8 c §§ HVMFS 2017:20 Jfr avsnitt 3.1.1 What is a Heavily Modified Water? CIS Guidance Document 

No. 4. 
Jfr avsnitt 4.1.1 Substantial changes in character, CIS Guidance Document No. 37. 

53 Jfr s. 21, CIS Guidance Document No. 4. 
54 Jfr avsnitt 4.1.1 Substantial changes in character, CIS Guidance Document No. 37. 

Jordbruk 
Jordbruket behöver dränerad mark för att kunna odla. Det erhålls med hjälp av 
markavvattning som kan uppnås genom att räta ut vattendraget och bredda och fördjupa 
vattendragsfåran. Därför behöver bedömning av väsentlig fysisk karaktär göras utifrån 
förändring av vattendragsfårans form respektive vattendragsfårans planform då det är 
den typiska påverkan som markavvattning primärt leder till.  
 
På motsvarande sätt behöver bedömning av väsentligt ändrad fysisk karaktär göras 
utifrån förändring av sjöars planform när sjöar i jordbrukslandskapet har sänkts för att 
öka arealen odlingsbar mark. 
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ligger nära gränsen att vara god status visar det att ytvattenförekomsten har en ändrad fysisk 638 
karaktär men att den inte är så stor att den ska ses som väsentlig. 639 

I de fall hydrologisk regim alternativt hydrografiska villkor och morfologiskt tillstånd kan antas 640 
vara måttlig och nära eller mycket nära otillfredsställande status kan i vissa fall 641 
ytvattenförekomstens fysiska karaktär anses vara väsentligt ändrad. 642 

För att vattenmyndigheten i ovan fall preliminärt ska kunna identifiera en ytvattenförekomst 643 
som kraftigt modifierad behöver vattenmyndigheten göra en utredning och en bedömning som 644 
visar att ytvattenförekomsten de facto har ändrat sin fysiska karaktär på ett väsentligt sätt55. 645 

6.2.2 Morfologiskt tillstånd otillfredsställande, Hydrologisk regim/hydrografiska 646 
villkor måttlig56 647 

Om morfologin hos en ytvattenförekomst har bedömts som otillfredsställande, det vill säga är 648 
väsentligt ändrad, kan ändringarna förmodas vara långsiktiga. Sådana ändringar i morfologin 649 
kommer mycket troligt att leda till ändringar i hydrologin, även om dessa ändringar i hydrologin i 650 
sig inte nödvändigtvis är väsentliga, det vill säga hydrologisk regim bedöms som måttlig, dock ej 651 
nära god (se avsnitt 5.2.1). Ett effektivt arbetssätt är således att vattenmyndigheten betraktar 652 
sådana ytvattenförekomster som att de har väsentligt ändrad fysisk karaktär57. 653 
Ytvattenförekomsten ska då preliminärt identifieras som KMV. 654 

6.2.3 Morfologiskt tillstånd måttlig, Hydrologisk regim/hydrografiska villkor 655 
otillfredsställande58 656 

Situationen är svårare för ytvattenförekomster vars hydrologiska regim alternativt hydrografiska 657 
villkor bedömts som otillfredsställande, det vill säga som omfattas av väsentliga förändringar i 658 
hydrologi eftersom sådana förändringar i vissa fall kan vara tillfälliga eller kortsiktiga. 659 
Ytvattenförekomsten kan vid ett tillfälle se ut att ha väsentligt förändrad karaktär men vid ett 660 
annat tillfälle se ut som en naturlig ytvattenförekomst. Då ska ytvattenförekomsten preliminärt 661 
inte identifieras som KMV. 662 

Icke desto mindre kan det vara så att väsentliga hydrologiska förändringar i vissa specifika fall 663 
kan leda till långvariga eller permanenta förändringar med ytterligare väsentliga förändringar i 664 
morfologin. Då ska ytvattenförekomsten preliminärt identifieras som KMV. I sådana fall behöver 665 
alltså ytterligare information samlas in för att kunna bedöma om ytvattenförekomsten har 666 
väsentligt ändrad fysisk karaktär. 667 

6.2.4 Morfologiskt tillstånd måttlig, Hydrologisk regim/hydrografiska villkor måttlig 668 

Om båda kvalitetsfaktorerna hydrologisk regim alternativt hydrografiska villkor och morfologiskt 669 
tillstånd kan antas ha måttlig status kan det inte anses vara uppenbart att ytvattenförekomstens 670 
fysiska karaktär är väsentligt ändrad. Detta på grund av att måttlig status kan vara nära eller 671 
mycket nära god status, vilket endast kan anses tyda på en förändrad fysisk karaktär som inte är 672 
väsentlig. Om både ytvattenförekomstens morfologiska tillstånd och dess hydrologiska regim 673 
alternativt hydrografiska villkor har måttlig status är nära eller mycket nära otillfredsställande 674 
status kan ytvattenförekomsten anses ha en väsentligt förändrad fysisk karaktär. Ytterligare 675 
information behöver samlas in för att kunna bedöma om så är fallet. 676 

                                                   
55 8 c § HVMFS 2017:20. 
56 Jfr avsnitt 3.1.1 What is a Heavily Modified Water? Guidance Document No. 4. 

Jfr avsnitt 4.1.1 Substantial changes in character Guidance Document No. 37. 
57 Jfr avsnitt 3.1.1 What is a Heavily Modified Water? CIS Guidance Document No. 4. 
58 Jfr avsnitt 3.1.1 What is a Heavily Modified Water? CIS Guidance Document No. 4. 

Jfr avsnitt 4.1.1 Substantial changes in character, CIS Guidance Document No. 37. 
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6.3 Bristande konnektivitet kan inte användas vid bedömning av ändrad 677 
fysisk karaktär  678 

Kvalitetsfaktorn konnektivitet är till för att bedöma möjlighet för växter och djur att förflytta sig 679 
inom eller mellan ytvattenförekomster samt mellan ytvattenförekomster och dess intilliggande 680 
landmiljö. Bristande konnektivitet kan uppstå vid flera olika förändringar som inte bara innebär 681 
en ändrad fysisk karaktär. Ett konkret exempel på det är vägpassager över vatten, jämför nedan 682 
bild, medan ett mer illustrativt exempel är ett nät som spänns över ett vattendrag och som 683 
hindrar fisken att förflytta sig upp- och nedströms. Hydrologiska alternativt hydrografiska och 684 
vattenkemiska förändringar kan också innebära bristande konnektivitet utan att 685 
ytvattenförekomsten har ändrad fysisk karaktär. Till exempel extrema lågflöden och en kemisk 686 
förorening. Därför kan kvalitetsfaktorn bristande konnektivitet i sig självt inte visa på väsentlig 687 
ändrad fysisk karaktär. Däremot kan morfologiska förändringar som leder till väsentligt ändrad 688 
fysisk karaktär i många fall även leda till bristande konnektivitet.  689 

 690 

[OBS lånad av Trafikverket.] 692 

Exempel 3. Exempel på bristande konnektivitet i ett storskaligt vattenkraftverk 693 

 694 

 695 

En storskalig damm i ett vattendrag har byggts för produktion av el- och reglerkraft och 
leder till bristande konnektivitet eftersom det i dagsläget saknas både faunapassage 
som möjliggör vandring uppströms och ett lutande galler som säkerställer säker passage 
nedströms. Den stora dammen ändrar ytvattenförekomstens naturliga strukturer på 
platsen där den byggts och leder även till att material sedimenteras i dämningsområdet 
istället för att, som under naturliga förhållanden, förflyttas nedströms. Det leder till en 
förändring av morfologin. På grund av dammens storlek däms vattnet upp i en sådan 
omfattning att det ändrar ytvattenförekomstens planform, vilket är en förändring i 
morfologin. Eftersom dammen möjliggör en reglering av vattnet leder det till en 
förändring av hydrologisk regim som i sig påverkar ytvattenförekomstens morfologi 
genom att närområde, dess kanter med mera förändras. Dammen i detta exempel leder 
till morfologiska förändringar som innebär väsentligt ändrad fysisk karaktär beroende på 
att de morfologiska förändringarna är omfattande. I detta fall kan god konnektivitet i 
uppströms-nedströms riktning uppnås genom faunapassage och lutande galler vid 
utloppet utan att det av tekniska skäl omöjliggör driften av vattenkraftverket. 
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7 Vad är ”miljön i stort” och ”samhällsnyttig 696 

verksamhet” vid förklarande av KMV? 697 

Samhällsnyttig verksamhet är sådan mänsklig verksamhet som är att betrakta som nyttig för 698 
samhället. Begreppet samhällsnyttig verksamhet är överlappande men inte helt 699 
överensstämmande med begreppet Samhällsviktig verksamhet59. Miljön i stort förklaras 700 
närmare i avsnitt 6.1. 701 

En ytvattenförekomst kan bara förklaras som KMV om alla förutsättningar i 4 kap. 3 § VFF är 702 
uppfyllda. Alla verksamheter som finns angivna under 4 kap. 3 § 1 b–f VFF, se Ruta 6 nedan, är 703 
att betrakta som så kallade samhällsnyttiga verksamheter. Det finns ingen uttalad storleksgräns 704 
för dessa eller miljön i stort. Däremot måste övriga förutsättningar i 4 kap. 3 § VFF vara uppfyllda 705 
för att en ytvattenförekomst ska kunna förklaras som KMV. En viktig förutsättning är att 706 
verksamheten eller miljön i stort är beroende av att ytvattenförekomsten har en väsentligt ändrad 707 
fysisk karaktär. 708 

 709 

Ruta 6. 4 kap. 3 § första stycket 1 a–f VFF. 710 

 711 

 712 
Av EU-gemensam vägledning framgår att samhällsnyttiga verksamheter inom ramen för KMV-713 

förklarandet bör vara betydelsefulla samt pågående hållbara60 verksamheter och därmed tjäna 714 
betydande samhällsnytta samt inkludera villkor för att minimera negativa effekter på miljön. Det 715 
framgår vidare att all samhällsnyttig verksamhet inte automatiskt kan ligga till grund för att 716 
förklara en ytvattenförekomst som KMV. Samhällsnyttiga verksamheter som är av väsentlig 717 
betydelse från allmän synpunkt kan leda till förklarande av KMV om de leder till en permanent 718 
fysisk förändring, en väsentlig ändring av ytvattenförekomstens fysiska karaktär och påverkan på 719 
ekologin som leder till att GES inte kan uppnås.61 720 

Sammantaget behövs det en bedömning vid varje enskild verksamhet och ytvattenförekomst 721 
för att avgöra om det förekommer väsentligt ändrad fysisk karaktär, verksamhetens värde för 722 
samhället och om åtgärder för att nå GES innebär betydande negativ påverkan på den 723 
samhällsnytta som verksamheten bidrar till på relevant geografisk skala, se avsnitt 7. 724 

Nedan följer kortfattad beskrivning av miljön i stort och de samhällsnyttiga verksamheter som 725 
kan ligga till grund för att en ytvattenförekomst förklaras som KMV. 726 

                                                   
59 ”Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer 

samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. I detta sammanhang ska 
verksamhet förstås som ett vidare begrepp. Verksamhet, tjänst eller infrastruktur inkluderar exempelvis även anläggningar, 
processer, system och noder.” Se https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallsviktig-
verksamhet/vad-ar-samhallsviktig-verksamhet/  

60 För förklaring av hållbar, se definition. 
61 Se CIS guidance no. 37, s. 12ff. 

a) miljön i stort, 
b) sjöfart eller hamnanläggning, 
c) rekreationsintressen, 
d) kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, bevattning eller annan verksamhet 

som vatten lagras för, 
e) verksamhet eller åtgärd för skydd mot översvämning, markavvattning eller 

annan vattenreglering, eller 
f) annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän synpunkt,  

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallsviktig-verksamhet/vad-ar-samhallsviktig-verksamhet/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallsviktig-verksamhet/vad-ar-samhallsviktig-verksamhet/
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7.1 a) miljön i stort 727 

Miljön i stort omfattar naturmiljön och mänskligt påverkad miljö så som kulturvärden, 728 
landskapsbild, geovetenskapliga naturvärden och rekreationsvärden och sociala värden.62 I 729 
bedömningen av miljön i stort bör särskilt beaktas Natura 2000-områden och skyddade arter, 730 
andra nationellt och lokalt viktiga platser och en bredare biologisk mångfald.63 Med andra ord ska 731 
även åtgärdernas påverkan på naturmiljöer, kulturmiljöer och värden för det rörliga friluftslivet 732 
vägas in. 733 

Formuleringen i stort i begreppet miljön i stort innebär att det som man bedömer vara en 734 
betydande negativ påverkan på miljön i stort måste värderas i relation till nyttan i ett större 735 
sammanhang. Det betyder att även om en åtgärd har en lokal nytta kan den ha en betydande 736 
negativ påverkan på miljön i stort om den påverkar miljön negativt nationellt.  737 

Ett förklarande av KMV på grunden miljön i stort är motiverat först om det rör sig om 738 
betydande ingrepp i värden av större betydelse. Det behöver alltså röra sig om både omfattande 739 
påverkan på intressena och intressen som bedöms ha stort värde för samhället i stort, till exempel 740 
i form av utpekade riksintressen, nationellt eller regionalt värdefulla miljöer och områden.64 För 741 
att bedöma om miljön i stort är av sådan karaktär att den skulle kunna utgöra grund för 742 
förklarande av ett KMV kan till exempel utpekade riksintressen enligt 3 kap. 4 § miljöbalken ge 743 
vägledning i denna bedömning avseende kulturmiljö. Om miljön i stort återfinns i ett område 744 
som är att betrakta som ett riksintresse kan detta ge stöd för att det finns grund för förklarande av 745 
ett KMV enligt 4 kap. 3 § 1 a VFF. 746 

7.2 b) sjöfart eller hamnanläggningar 747 

Med sjöfart avses av människan skapade farleder som är beroende av ytvattenförekomstens 748 
väsentligt ändrade fysiska karaktär för att vara farbar. Även muddrade farleder och slussar som 749 
behövs för sjöfart ingår. 65 En hamn är ett specificerat land- och vattenområde som består av 750 
anläggningar och utrustning som underlättar kommersiella sjöfartstransporter.66 En 751 
hamnanläggning är en plats där samverkan mellan fartyg och hamn äger rum. Detta inkluderar, i 752 
tillämpliga fall, områden såsom ankarplatser, väntekajer och insegling från sjösidan. Samverkan 753 
mellan fartyg och hamn innebär det samspel som sker när ett fartyg direkt och omedelbart berörs 754 
av åtgärder som innebär förflyttning av personer eller gods eller tillhandahållande av 755 
hamntjänster till eller från fartyget.67 Hamnanläggningar omfattar kajer, pirar, bryggor och 756 
vågbrytare i ytvattenförekomsten men också andra installationer i det kustnära området som är 757 
relaterat till hamnverksamhet.  758 
 759 

[Fråga och Svar om hamnar på HaV:s hemsida kommer plockas bort.] 760 

                                                   
62 Se prop. 2017/18:243, s. 68 och CIS guidance no 4, s. 41 samt CIS 37, s. 14. 
63 CIS 37, s. 14. 
64 Prop 2017/18:243, s. 68f. 
65 Jfr CIS Guidance Document No. 37, s. 14. 
66 2 kap. 3 § Lag (2006:1209) om hamnskydd. 
67 Jfr Artikel 2.11–12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat 

sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar. 
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7.3 c) rekreationsintressen 761 

Med rekreationsintressen68 avses allmänhetens användning av yt- och kustvattenresurser för 762 
fritidsaktiviteter. Det kan vara bad, sport, promenader, fiske och liknande aktiviteter.69 Hamnar 763 

som har betydelse för fritidsbåtar och fritidsändamål kan vara aktuella i en analys för att förklara 764 
en ytvattenförekomst som kraftigt modifierad.70 I analysen bör geografiskt avstånd till liknande 765 
hamnar, tillgänglighet med mera ingå. 766 

7.4 d) kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, bevattning eller annan 767 
verksamhet för vilken vatten lagras 768 

Denna punkt avser de samhällsnyttiga verksamheter som förutsätter att vatten permanent och 769 
långsiktig lagras och som avser stora anläggningar såsom dammar och magasin för att dämma 770 
upp vatten för samhällsnyttiga ändamål. Hit hör till exempel kraftproduktion, 771 
dricksvattenförsörjning eller bevattning samt för en rad andra verksamheter för vilka vatten 772 
lagras.  773 

Kraftproduktion omfattar främst vattenkraft. I verksamheten ingår lagring av vatten i magasin 774 
och dämningsområden, överledning av vatten från ett vattensystem till ett annat samt 775 
vattenreglering inom ett dämningsområde. Kraftproduktion som sker utan lagring av vatten 776 
omfattas inte i denna punkt.71  777 

Dricksvattenförsörjning omfattar dämning av vatten, vattenuttag från en ytvattenförekomst, 778 
avledning av vatten från en ytvattenförekomst för dricksvattenförsörjning. 779 

Bevattning omfattar lagring av vatten i dammar, avledning av vatten från en ytvattenförekomst 780 
samt uttag av grundvatten för bevattningsändamål som påverkar en ytvattenförekomsts 781 
hydrologiska regim72. 782 

Annan verksamhet för vilken vatten lagras omfattar industriell vattenförsörjning eller andra 783 
former av energiproduktion än sådana som anges under punkten kraftproduktion och som lagrar 784 
vatten under driftskedet, kan utgöra samhällsnyttiga verksamheter. Ytterligare exempel är 785 
översvämningsskydd, vattenbruk, rekreationsändamål och sjöfart.73 786 

7.5 e) verksamhet för skydd mot översvämning, markavvattning eller 787 
annan vattenreglering74 788 

Med samhällsnyttig verksamhet för skydd mot översvämning75 avses alla konstruktioner som 789 
har till syfte att förhindra eller minska skadliga effekter av översvämningar, till exempel åtgärder 790 
som påverkar vegetation och sediment så som stabilitetshöjande åtgärder och erosionsskydd. 791 
Översvämningsskydd kan skydda urbana miljöer, jordbruksområden eller viktig infrastruktur. 792 
Alla översvämningsskydd kan inte per automatik utgöra grund för KMV utan det måste framgå 793 
att översvämningsskyddet är hållbart och att nyttan inte kan uppnås på annat sätt som är 794 
väsentligt bättre för miljön. Exempelvis är det inte självklart att ett översvämningsskydd för att 795 

                                                   
68 Rekreationsintressen har, till skillnad från i vattendirektivet, i vattenförvaltningsförordningen införts som en självständig punkt 

som grund för förklarande av KMV och är då att betrakta som en samhällsnyttig verksamhet. 
69 Jfr CIS Guidance Document No. 1, s. 206. 
70 Jfr CIS Guidance Document No. 37, s. 14. 
71 Jfr ordalydelse i artikel 4.3.a)iii) RDV som anger ”verksamheter för vilka vatten lagras, t.ex. dricksvattenförsörjning, 

kraftproduktion eller bevattning”. 
72 Vattenflödesvolym, vattenflödesdynamik och tillgänglig flödesenergi, se bilaga 3 i HVMFS 2019:25. 
73 Jfr CIS Guidance Document No. 37, s. 14. 
74 Jfr ordalydelse i artikel 4.3.a)iv) RDV som anger vattenreglering, skydd mot översvämning, markdränering. 
75 Översvämningar beaktas genom Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om 

bedömning och hantering av översvämningsrisker (översvämningsdirektivet), vilket är införlivat i svensk lagstiftning genom 
förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. 
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skydda betesmark är att betrakta som samhällsnyttig verksamhet och därmed kommer att 796 
föranleda att ytvattenförekomsten förklaras som kraftigt modifierad.76 797 

Med samhällsnyttig verksamhet för markavvattning avses av människan skapade 798 
konstruktioner eller fysiska förändringar av en ytvattenförekomst för att förbättra ett specifikt 799 
landområde för ett särskilt syfte såsom jord- och skogsbruk, urban miljö eller turism.77 Med 800 
markavvattning avses enligt 11 kap. 2 § miljöbalken en åtgärd som utförs för att avvattna mark, 801 
när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur 802 
ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en 803 
fastighets lämplighet för något visst ändamål. Exempel på markavvattning är sjösänkningar, 804 
dikning, täckdikning, kanalisering och invallning. 805 

Med samhällsnyttig verksamhet för annan vattenreglering avses även sjöfart, 806 
översvämningsskydd, vattenlagring och markavvattning. 78 807 

För ytterligare information om översvämning se Havs- och vattenmyndighetens hemsida [länk 808 
till hemsida om översvämning inklusive koppling till Myndigheten för samhällsskydd och 809 
beredskap och teknisk EU-rapport] 810 

För ytterligare information om markavvattning se Havs- och vattenmyndighetens hemsida 811 
[länk till hemsida om jordbruksdialogen inklusive teknisk EU-rapport] 812 

7.6 f) annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän synpunkt 813 

Annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän synpunkt innebär i princip att all 814 
samhällsnyttig verksamhet kan medföra att en ytvattenförekomst förklaras som KMV så länge 815 
den samhällsnyttiga verksamheten är hållbar79, förutsatt att alla övriga krav är uppfyllda. 816 
Exempel på samhällsnyttiga verksamheter som kan falla in under denna punkt är urban miljö, 817 
särskilda industrier, totalförsvaret, gruvverksamhet och infrastrukturprojekt såsom motorvägar 818 
och järnvägar. 80 819 

 820 

8 Betydande negativ påverkan på miljön i stort och 821 

samhällsnyttig verksamhet 822 

8.1 Bedömning av betydande negativ påverkan görs i relation till 823 
samhällets behov 824 

Bedömning av betydande negativ påverkan görs i relation till samhällets behov och inte i relation 825 
till en enskild verksamhetsutövares ekonomiska möjligheter81. Som grund för bedömningen kan 826 

                                                   
76 Jfr CIS Guidance Document No. 37, s. 14f. För begreppet hållbar mänsklig utvecklingsverksamhet se ordalydelsen i svensk 

version av artikel 4.3 vattendirektivet. 
77 Jfr CIS Guidance Document No. 37, s. 15. 
78 Jfr CIS Guidance Document No. 37, s. 15. 
79 Enligt artikel 4.3.v vattendirektivet ska dessa verksamheter vara hållbara. Även om det i vattenförvaltningsförordningen inte 

finns ett uttalat krav på att de aktuella verksamheterna ska vara hållbara bör punkten ändå tolkas utifrån vattendirektivets 
skrivning och hållbarhetsaspekten beaktas. 

80 CIS 37, s. 15. Vad gäller frågan om hållbarhet jämför ordalydelse i artikel 4.3.a.v RDV som anger ”andra, lika viktiga, hållbara 
mänskliga utvecklingsverksamheter”. 

81 Jfr CIS Guidance No. 4, s. 39f. Se även CIS Guidance No. 37, s. 58f. fritt översatt: Generellt sett bör bedömningen av 
betydande negativ påverkan grunda sig på de mer övergripande ekonomiska effekterna, medan ett specifikt företags inkomster 
inte bör ingå i denna bedömning. Bedömningen bör göras med hänsyn till samhällets behov och inte till den enskildes 
ekonomiska situation. Även om betydande negativ inverkan av åtgärder kan kopplas till förlorade intäkter (fördelar till följd av 
specifik vattenanvändning), är användarens betalningsförmåga inte relevant i detta skede, eftersom detta skulle kunna 
diskriminera effektiva och lönsamma företag (CIS-vägledningsdokument nr 4). Övergripande företagsekonomiska aspekter ingår 
i den socioekonomiska bedömningen. Bedömningen måste göras av medlemsstaterna och bör stödjas av nationella 
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vattenmyndigheten använda de bedömningar av vad som utgör betydande negativ påverkan som 827 
Havs- och vattenmyndigheten tagit fram tillsammans med berörda sektorsmyndigheter [Länk till 828 
sådana bedömningar]. 829 

Inverkan på verksamhetens lönsamhet ska således inte ingå i bedömningen annat än i form av 830 
eventuella samhällsekonomiska effekter. Om verksamhetens lönsamhet ingår i bedömningen 831 
finns det risk att företag som driver sin verksamhet på ett lönsamt och ekonomiskt effektivt sätt 832 
kommer diskrimineras genom att nivån för betydande negativ påverkan på verksamheten 833 
kommer att vara högre än olönsamma företag. Beaktande av verksamhetens lönsamhet i detta 834 
skede skulle därmed kunna förskjuta konkurrensen på ett negativt sätt. 835 

Detta innebär dock inte att vattenmyndigheten kan bortse från påverkan på den enskilda 836 
verksamheten utan snarare att vattenmyndigheten sätter in den i ett större samhällsperspektiv, 837 
till exempel påverkan på sysselsättning eller påverkan på övriga delar av social och ekonomisk 838 
utveckling inom området.  839 

8.2 Vad innebär betydande negativ påverkan? 840 

Betydande negativ påverkan måste särskiljas från negativ påverkan. Innebörden av betydande 841 
negativ påverkan varierar mellan olika sektorer och påverkas av politiska beslut, till exempel En 842 
livsmedelsstrategi för Sverige 82 och regeringens beslut om nationell plan för moderna 843 
miljövillkor83. Men en betydande negativ påverkan kan inte vara liten eller omärkbar och innebär 844 
dock alltid en betydande försämring i möjligheten att leverera den identifierade nyttan av 845 
samhällsnyttig verksamheten eller miljön i stort. Betydande negativ påverkan måste även 846 
särskiljas från naturlig variation, vilket ska kunna påvisas med olika former av data. Till exempel 847 
bör en påverkan normalt inte anses vara betydande, där påverkan på miljön i stort eller den 848 
samhällsnyttiga verksamheten är mindre än den normala kortsiktiga variationen i prestanda (till 849 
exempel effekt per kilowattimme, nivå av översvämningsskydd, mängd dricksvatten som 850 
tillhandahålls). 851 

I vissa fall kan skillnaden mellan betydande negativ påverkan och negativ påverkan vara 852 
relativt litet, till exempel vid översvämningsskydd. I andra fall kan det vara stor skillnad mellan 853 
när åtgärder börjar ha negativ påverkan och innan de leder till betydande negativ påverkan. 854 
Kvantifiering av betydande negativ påverkan kan utföras med hjälp av beräkningar och scenarier 855 
men kan vara utmanande på grund av både naturliga och marknadsstyrda säsongsmässiga och 856 
årliga variationer. Kvantifieringar måste återspegla osäkerheten i de data som används som grund 857 
(till exempel genom att ange intervall). Vid kvantifiering bör inte bara siffror användas (såsom 858 
produktionsbortfall) utan de bör även relateras till procentandelar (som % av total produktion 859 
andel för att uppfylla fastställda mål).84 860 

Kriterierna och gränsvärden för beslut om huruvida åtgärder skulle innebära en betydande 861 
(eller inte betydande) negativ påverkan måste spegla effekten på de olika fördelar som den 862 
samhällsnyttiga verksamheten eller miljön i stort ger för samhället. Flera kriterier kan därför 863 
behöva användas i stället för ett kriterium. Ett exempel är att ett vattenkraftverk kan bidra både 864 
med reglerförmåga och med kulturmiljövärden. 865 

                                                   
målstrategier. Användarens betalningsförmåga beaktas i ett annat skede av processen vid genomförandet av åtgärder för att 
uppnå god ekologisk potential som en del av förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt. 

82 Regeringens handlingsplan: En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Dnr: 
N2017/00647/KOM. 

83 Regeringens beslut om nationell plan för moderna miljövillkor. Dnr: M2019/01769/Nm. 
84 Jfr Summary Report, Workshop on Significant adverse effects on use or the wider environment from measures, 23- 24 April 

2018 – Brussels, Final version, October 2018, s. 9f.  
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8.3 Betydande negativ påverkan på lokal, regional eller nationell nivå 866 

Det kan vara lämpligt att beakta den betydande negativa påverkan på olika geografiska skalor. 867 
Det kan vara på lokal85, regional eller nationell nivå. Vilken geografisk skala som är lämpligast 868 
beror på den nytta som den samhällsnyttiga verksamheten eller miljön i stort ger. Ett exempel är 869 
ett översvämningsskydd som är viktigt på lokal nivå då det är till för att skydda människors liv 870 
och egendomar i nära anslutning till ytvattenförekomsten och översvämningsskyddet. 871 
Uppdämning av en ytvattenförekomst, å andra sidan, har som syfte att leverera reglerkraft till ett 872 
nationellt elnät och därmed viktig på en nationell skala. En betydande negativ påverkan på 873 
kommunal dricksvattenförsörjning (lokalt samhällsintresse) behöver inte ha betydande negativ 874 
påverkan på dricksvattenförsörjningen i ett regionalt eller nationella sammanhang. 875 

Vid bedömning av betydande negativ påverkan på verksamheterna som tillför nyttor på en 876 
större skala än lokal skala, måste vattenmyndigheten beakta den ackumulerade effekten av 877 
åtgärder i flera ytvattenförekomster. Vissa åtgärder kan vara rimliga på lokal skala men ge 878 
betydande negativ påverkan på regional och nationell skala om de genomförs i alla verksamheter 879 
av samma typ. Även motsatta förhållande kan uppstå. 880 

För att fastställa vilka nyttor som den aktuella verksamheten tillför kan följande två steg 881 
appliceras.  882 

• På vilken skala tillförs de enskilda nyttorna av verksamheten?  883 

• Hur viktig är den aktuella verksamheten till den totala tillförseln av nyttan på den aktuella 884 
skalan?  885 

En samhällsnyttig verksamhet kan förutom att ses som enskilt för sig bedrivas i form av flera 886 
verksamheter i ett samordnat system, såsom flera vattenkraftverk och regleringsdammar i ett 887 
samordnat regleringssystem. I det sistnämnda fallet bör hela regleringssystemet ingå som en 888 
enhet i analysen av förutsättningar för att förklara en ytvattenförekomst som KMV. 889 

Vad som bedöms vara en betydande negativ påverkan på miljön i stort måste värderas i 890 
relation till nyttan i ett större sammanhang. En lokalt sett betydande negativ påverkan kan i vissa 891 
fall accepteras om nyttan i ett vidare perspektiv kan bedömas vara större. Det skulle till exempel 892 
inte vara lämpligt om ett stort miljöförbättringsprojekt förhindrades på grund av en betydande 893 
negativ påverkan på lokal skala. Ett exempel är en damm som inte tjänar något nuvarande syfte 894 
men som har resulterat i en värdefull (lokal) våtmark. Att ta bort dammen skulle leda till att 895 
våtmarken förlorades, men det skulle möjliggöra fiskvandring genom ett helt avrinningsområde 896 
(region). I detta exempel behöver man alltså bedöma värdet av fiskvandringen mot värdet av 897 
våtmarken. Fiskvandringen skulle förmodligen innebära en större förbättring av miljön än 898 
förlusten av våtmark, men det beror starkt på omständigheterna. 899 

                                                   
85 Jfr CIS Guidance No. 4, s. 40. 
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 14 

1 Inledning och syfte 15 

För att kunna förklara kraftigt modifierade ytvattenförekomster (KMV) eller besluta om mindre 16 
stränga kvalitetskrav är en förutsättning att den nytta eller de behov en samhällsnyttig 17 
verksamhet fyller inte kan tillgodoses på ett annat sätt som är väsentligt bättre för miljön. Om det 18 
finns sådant annat sätt att fylla nyttan eller behoven kan inte en vattenförekomst förklaras som 19 
KMV respektive bli föremål för ett undantag i form av ett mindre strängt kvalitetskrav. 20 

Vägledningens syfte är att bidra till att bedömningen om en samhällsnyttig verksamhet inte 21 
kan ersättas genomförs på ett likvärdigt sätt i hela landet. 22 

2 Bedömning av om nyttan som en samhällsnyttig 23 

verksamhet fyller kan uppnås på annat sätt 24 

Bedömning av väsentligt bättre miljöalternativ ska göras inför beslut om KMV1 och mindre 25 
stränga kvalitetskrav2.3 Bedömningarna i de två fallen är lika. I avsnitten nedan utvecklar vi 26 
närmare de fyra delstegen i vilka det bedöms (1) om nyttan av den samhällsnyttiga verksamheten4 27 
kan uppnås på annat sätt som (2) är rimligt av tekniska skäl5, (3) är väsentligt bättre för miljön 28 
och (4) är rimligt utan höga kostnader. 29 

Bedömningarna behöver alltid börja med att identifiera om det finns annat sätt att uppnå 30 
samma nytta. Därefter spelar det ingen roll i vilken ordning de övriga tre kriterierna utreds. 31 
Vattenmyndigheten bör analysera kriterierna i den ordning som ger lägst utredningskostnad. Om 32 
vattenmyndigheten till exempel enkelt kan konstatera att det inte finns något annat sätt som är 33 
väsentligt bättre för miljön, så kan vattenmyndigheten beskriva det och behöver därmed inte 34 
utreda de två andra kriterierna. 35 

För att underlätta läsbarheten använder vi synonymer till viktiga formuleringar i 36 
bestämmelserna för KMV och mindre stränga kvalitetskrav, se Tabell 1 nedan.  37 

                                                   
1 4 kap. 3 § 2 VFF. 
2 4 kap. 10 § 2 VFF. 
3 Även för undantag för nya verksamheter, enligt 4 kap. 12 § 2 VFF, finns motsvarande bedömning. 
4 För definition se avsnitt 1 i Havs- och vattenmyndighetens vägledning om KMV. 
5 Ej relevant för mindre stränga kvalitetskrav, d.v.s. 4 kap. 10 § 2 VFF. 
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 38 
Tabell 1. Synonymer till viktiga begrepp i VFF. 39 

Rekvisit enligt 4 kap. 3 § 
VFF 

Rekvisit enligt 4 kap. 10 § 
VFF 

Synonymer i texten 

annat sätt ett sätt andra sätt 

av tekniska skäl inte är 
rimligt 

- orimligt av tekniska skäl 

på grund av höga kostnader 
inte är rimligt  

inte utan orimliga kostnader 
kan tillgodoses  

orimliga kostnader 

väsentligt bättre alternativ 
för miljön 

väsentligt bättre för miljön väsentligt bättre för miljön 

 40 

2.1 Identifiera om nyttan av den samhällsnyttiga verksamheten kan 41 

uppnås på annat sätt 42 

Det första delsteget innefattar ett identifierande av vilka andra sätt som potentiellt finns att 43 
ersätta nyttan som den samhällsnyttiga verksamheten bidrar med.  44 

Vattenmyndigheten kan göra detta med hjälp av att en enkel tabell upprättas. Dessa andra sätt 45 
kan bestå i flytt av den samhällsnyttiga verksamheten till en annan ytvattenförekomst eller 46 
ersättning av den samhällsnyttiga verksamheten med ett annat alternativ. Det kan också innebära 47 
att annan eller ny teknologi eller annan utformning av verksamheten. Även utökning av befintlig 48 
verksamhet som redan finns är ett annat sätt.  49 

I vissa fall kan andra sätt som har passerat bedömningarna innebära en fullständig ersättning 50 
av den pågående samhällsnyttiga verksamheten i andra fall endast en delvis ersättning. Oavsett 51 
om ersättningen är fullständig eller delvis ska den förbättring säkerställas i ytvattenförekomsten 52 
som motsvarar den ersättning som det andra sättet kan åstadkomma. Det vill säga, om det andra 53 
sättet kan ersätta den befintliga samhällsnyttiga verksamhetens nytta till 100 procent ska 54 
påverkan från den samhällsnyttiga verksamheten minskas med 100 procent. Om det andra sättet 55 
endast kan ersätta den befintliga samhällsnyttiga verksamhetens nytta till 50 procent ska 56 
påverkan från den samhällsnyttiga verksamheten minskas med 50 procent. Vattenförekomstens 57 
tillstånd får alltså möjlighet till en förbättring som en sådan grad, (till exempel 100 eller 50 58 
procent) av minskning av påverkan innebär. 59 

Om vattenmyndigheten identifierar ett annat sätt som helt kan ersätta en befintlig 60 
samhällsnyttig verksamhet kan vattenmyndigheten inte förklara KMV eller besluta om mindre 61 
stränga krav. Ytvattenförekomsten kommer att kvarstå som naturlig och ska uppnå GES. Det står 62 
vattenmyndigheten fritt att välja hur ytvattenförekomsten sedan uppnår GES. Det finns inget 63 
krav på att genomföra identifierat annat sätt för att tillhandahålla de nyttor som den 64 
samhällsnyttiga verksamheten tillhandahåller som en del av de åtgärder som krävs för att nå GES. 65 
6 Den befintliga samhällsnyttiga verksamheten kan dock i vissa fall överges och den befintliga 66 
påverkan avlägsnas, så att GES kan nås.7 67 

När endast en delvis ersättning och en delvis förbättring är möjlig och GES därmed inte kan 68 
nås bör vattenmyndigheten överväga om god status kan nås för de kvalitetsfaktorer som bedöms 69 
vara påverkade av en samhällsnyttig verksamhet.  70 

                                                   
6 Jfr CIS Guidance no. 20, s. 21. 
7 Jfr CIS Guidance no. 4, s. 43. 
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I de fall vattenmyndigheten kan konstatera att GES inte kommer att nås fullt ut på grund av 71 
någon kvarvarande fysisk påverkan och ytvattenförekomsten (fortsatt) kan anses ha väsentligt 72 
ändrad fysisk karaktär kan den förklaras som KMV. Identifierade förbättringar ska säkerställas 73 
som en del i att förbättra den ekologiska potentialen.8  74 

I de fall en kvarvarande fysisk påverkan inte är av den omfattning att ytvattenförekomsten kan 75 
anses ha väsentligt ändrad fysisk karaktär ska vattenmyndigeten betrakta ytvattenförekomsten 76 
som naturlig och utreda om mindre stränga krav för de delar som inte kan nå god status. De 77 
identifierade förbättringarna ska säkerställas som en del i att förbättra den ekologiska statusen.  78 

I de fall vattenmyndigheten kan konstatera att GES eller GEP inte kommer att nås fullt ut på 79 
grund av någon annan påverkan än fysisk ska vattenmyndigeten besluta om mindre stränga krav 80 
för de delar som inte kan nå GES eller GEP. De identifierade förbättringarna ska säkerställas som 81 
en del i att förbättra den ekologiska statusen eller potentialen.  82 

Exempel på potentiella andra sätt som kan övervägas för olika typer av samhällsnyttiga 83 
verksamheter anges i Tabell 2. 84 

 85 
Tabell 2. Exempel på när nyttan med den samhällsnyttiga verksamheten kan uppnås på något annat 86 
sätt som är väsentligt bättre för miljön. Denna lista innebär inte att det alltid är rimligt att ersätta 87 
befintlig verksamhet med andra alternativ. Dessa alternativa sätt ska prövas enligt delsteg 2–4. 88 
Tabellen tar utgångspunkt i de samhällsnyttiga verksamheter som listas i 4 kap. 3 § 1 b–f VFF. Dessa 89 
och motsvarande verksamheter gäller även för bedömning av mindre stränga krav enligt 4 kap. 10 § 90 
VFF.9  91 

Samhällsnyttig verksamhet Annat sätt som kan vara väsentligt bättre för miljön 

sjöfart eller hamnanläggning Ersätta sjötransporter med järnvägstransport till en lägre miljökostnad.10  
Flytta sjöfarten i en älv med alternativ transportväg via en kanal. 
Utnyttja alternativa hamnar i närheten som har större tillgänglig kapacitet utan att 
det ger väsentligt sämre ekologisk status. 

rekreationsintressen Flytta verksamheten till en annan ytvattenförekomst som är mindre känslig för 
påverkan. 
Flytta verksamheten till en mindre känslig del av ytvattenförekomsten eller bedriva 
verksamheten under en period som leder till mindre påverkan på miljön. 

kraftproduktion, 
dricksvattenförsörjning, bevattning 
eller annan verksamhet som vatten 
lagras för 

Lagring av vatten för kraftproduktion - vattenkraft 
Flytta produktionen till en annan ytvattenförekomst som är mindre ekologiskt eller 
hydromorfologiskt känslig eller där påverkan är väsentligt mindre per producerad 
enhet. 
Ersätta vattenkraftsproduktionen med andra förnybara energikällor (vind, 
solenergi, biogas).11 
Ersätta elproduktionen genom att genomföra produktionsökning i annat 
vattenkraftverk. Denna ersättning behöver i så fall vara bättre för miljön. 
Ersätta balans- och reglerkraft med andra tekniska lösningar som ger mindre 
påverkan på miljön (batterier, pumpkraft). 
Åtgärder på konsumtionen som minskar behovet av balanskraft.12 
Återregleringsmagasin nedströms de punkter där vattenreglering genomförs. 

 Lagring av vatten för dricksvattenförsörjning 
Ersätta vattenuttag från en ytvattenförekomst med grundvattenuttag eller annan 
ytvattenförekomst. 

                                                   
8 Läs mer om åtgärder för att förbättra den ekologiska potentialen i Havs- och vattenmyndighetens vägledande material om 

bedömning av ekologisk potential.   
9 Listan utgår delvis från Vägledning för kraftigt modifierade vatten, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:9. och Toolbox 

on identification and designation of artificial and heavily modified water bodies, CIS Working Group 2.2 on Heavily Modified 
Water Bodies. 

10 Stöd kan hämtas i Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi, 
Näringsdepartementet, N2018.21. 

11 Jfr CIS Guidance no. 4, s. 66, not 25. 
12 Stöd kan hämtas på Energimyndighetens hemsida om energieffektivisering. 

https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/ 
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Samhällsnyttig verksamhet Annat sätt som kan vara väsentligt bättre för miljön 

Begränsa påverkan genom att flytta uttaget i tid eller begränsa uttagsvolymerna 
under ekologiskt och hydromorfologiskt känsliga perioder. 

verksamhet eller åtgärd för skydd mot 
översvämning, markavvattning eller 
annan vattenreglering, eller 

I samband med frekvent översvämningsdrabbade fastigheter förflytta byggnader 
eller annan verksamhet, såsom jordbruk, till ett annat landområde mindre känsligt 
för översvämningar. 
Styra översvämningar till en del av avrinningsområdet där de gör mindre skada på 
samhällsnyttig verksamhet. 
Återställa svämplan så att dessa utgör naturliga lagringsplatser för vatten. 
Återställa kanaliserade och rensade vattendrag för att minska 
genomströmningshastigheten genom avrinningsområdet. Alternativt eller 
kompletterande placera parallellt markavvattnande kanal. 
Bättre hantering av dagvatten från hårdgjorda ytor och bebyggda miljöer. 

annan verksamhet av väsentlig 
betydelse från allmän synpunkt 

Skydda urban miljö genom att flytta byggnader, vägar och andra artificiella 
strukturer inom ytvattenförekomstens närområde och återställa till naturliga 
förhållanden.  

2.2 Bedömning av om annat sätt är rimligt av tekniska skäl 92 

Detta delsteg gäller endast vid förklarande av KMV. Denna bedömning ska alltså inte göras vid 93 
beslut om mindre stränga kvalitetskrav.  94 
Vi föreslår att bedömningen av om ett annat sätt är rimligt av tekniska skäl görs först eftersom 95 
det ofta är en relativt enkel kontroll. Bedömningen ska besvara frågan om möjliga andra sätt 96 
faktiskt är tekniskt genomförbara. 97 

Bedömningen om ett annat sätt är rimligt av tekniska skäl är som regel deskriptiv, det vill säga 98 
beskrivande. Bedömningen innefattar praktiska och tekniska aspekter förknippade med att 99 
genomföra ett annat sätt. Se Faktaruta 1 nedan för exempel på bedömning av om annat sätt är 100 
rimligt av tekniska skäl. Sociala hänsyn som förhindrar användningen av ett identifierat annat 101 
sätt inkluderas också i begreppet, se exempel i Faktaruta 2 nedan. Observera att bedömningen 102 
om ett annat sätt innebär orimliga kostnader inte ska inkluderas här, det görs i delsteg 4.  103 

Om den samhällsnyttiga verksamhetens nytta av tekniska skäl inte är rimlig att uppnå på annat 104 
sätt är det inte meningsfullt att bedöma vare sig kostnader eller om det är väsentligt bättre för 105 
miljön. Ytvattenförekomsten kan då direkt förklaras som KMV. 106 

 107 
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Faktaruta 1. Bedömning av om annat sätt är rimligt av tekniska skäl 108 

 109 

 110 
Faktaruta 2. Exempel på sociala begränsningar. 111 

 112 

2.3 Bedömning av om nyttan kan uppnås på något annat sätt som är 113 

väsentligt bättre för miljön 114 

Syftet med bedömningen är att säkerställa att en negativ miljökonsekvens inte ersätts med en 115 
annan. Med miljön avses kulturvärden, landskapsbild, geovetenskapliga naturvärden, 116 
rekreationsvärden, sociala värden, Natura 2000-områden och skyddade arter, andra nationellt 117 
och lokalt viktiga platser och en bredare biologisk mångfald. Miljökonsekvenser kan gälla såväl 118 
vatten som land eller luft, och inkluderar både natur- och kulturmiljö. 119 

Skalan som bedömningen av miljökonsekvenser görs på kan vara lokal, regional, nationell eller 120 
internationell nivå, beroende på vilken skala som miljöpåverkan sker. Det kan också vara relevant 121 

Delar av en älvs avrinningsområde är föremål för olika typer av fysiska förändringar till följd av urban miljö och jordbruk, 
inklusive dränering av mark, översvämningsskydd, dålig vattenkvalitet och allmän försämring av akvatiska habitat, i vattnet 
och på närområde och svämplan. 

För varje fysisk förändring av älven kommer det att finnas ett antal potentiella andra sätt som kan användas för att 
åstadkomma samma samhällsnyttor. Nedan presenteras ett urval av de fysiska förändringarna och potentiella andra sätt. De 
andra sätt som av tekniska skäl inte är rimliga att genomföra kan sållas bort genom att kryssa i rutan nej under Rimligt av 
tekniska skäl? Dessa andra sätt behöver inte beaktas vidare. Skälen till att de av tekniska skäl anses vara orimliga att 
genomföra ska registreras. Denna information kan sedan användas för att förklara för intressenterna varför ett särskilt annat 
sätt inte har beaktats ytterligare. 

 

Fysisk förändring Annat sätt som 
potentiellt kan vara 
väsentligt bättre för 
miljön 

Rimligt av 
tekniska skäl? (✔) 

Faktorer som påverkar genomförandet 

  Ja Nej  

Översvämningsskydd i 
form av rätning och 
invallning av fåran 

Invallning utanför fåran ✓  Inte alltid genomförbart på grund av närheten till 
bostäder till fåran 

Kulvertering av 
vattendraget för åtkomst 
av jordbruksmark 

Konstruktion av nya broar 
över vattendraget 

✓  Även om det är tekniskt möjligt skulle det kunna leda till 
betydande förluster av jordbruksmark och vissa 
tekniska problem med anpassning av broar kan troligen 
uppstå 

Vägbro Konstruktion av ny vägbro 
som inte påverkar 
vattendraget 

 ✓ Inte genomförbart på grund av begränsningar inom 
vägnätet. 

 

Sociala begränsningar 

Ett översvämningsskydd som skyddar delar av en stad mot översvämning innebär att 
ytvattenförekomsten har väsentligt ändrad fysisk karaktär. För att kunna uppnå GES behöver 
översvämningsskyddet tas bort. Det skulle innebära att den del av stadens bebyggelse som är 
beroende av översvämningsskyddet behöver flyttas av säkerhetsskäl. Det får anses uppenbart 
orimligt av sociala hänsyn att genomföra en sådan omfattande flytt.  
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att relatera miljökonsekvenserna till politiska mål, till exempel om verksamheten påverkar 122 
möjligheten att nå nationella klimatmål. Ett exempel på detta är huruvida den möjliga 123 
ersättningen av sjöfart i ett större avrinningsområde minskar eller ökar möjligheten att nå 124 
nationella klimatmål. Vattenmyndigheterna kan här lämpligen inkludera en bedömning på 125 
regional eller nationell skala med hänsyn till ökad bil eller tågtrafik och potentiell påverkan på 126 
koldioxidutsläpp. I de fall det är oklart vilken skala eller vilka skalor som är lämpligast bör 127 
bedömningen genomföras på flera skalor. 128 

Precis som för bedömningen av rimligt av tekniska skäl räcker det generellt med en kvalitativ 129 
jämförelse för bedömning av miljökonsekvenser. Jämförelsen av miljökonsekvenserna kan 130 
redovisas i tabellform, där konsekvenser redovisas uppdelat på relevanta skalor respektive på typ 131 
av miljökonsekvens. I de fall en kvantitativ jämförelse av miljökonsekvenserna är möjlig kan det 132 
användas. 133 

Om den samhällsnyttiga verksamhetens nytta inte kan uppnås på ett annat sätt som är 134 
väsentligt bättre för miljön är det inte meningsfullt att bedöma kostnaderna.  135 

2.4 Bedömning av om nyttan kan uppnås på annat sätt utan orimliga 136 

kostnader 137 

I detta steg ska en bedömning göras av om det medför orimliga kostnader att uppnå nyttan på ett 138 
annat sätt som är väsentligt bättre för miljön. De EU-gemensamma vägledningarna anger inte var 139 
gränsen för vad som är orimligt kostsamt går. Det framgår dock att det inte räcker att kostnaden 140 
precis överstiger nyttan, kostnaden ska vara påtagligt högre än nyttan.13 Det är kostnader och 141 
nyttor för samhället som helhet som är i fokus, inte kostnaden och nyttan för enskilda 142 
verksamheter.14 Bedömningen av om det andra sättet medför orimliga kostnader kan i enklare 143 
fall göras i form av en jämförelse där den samhällsnyttiga verksamheten och de andra sätten 144 
beskrivs kvalitativt.15 145 

Exempel på kvalitativ jämförelse är Klass 1-kraftverk. För dessa beskrivs vattenkraftens 146 
reglerbidrag och dess betydelse samt de kraftverk som är absolut mest värdefulla för 147 
reglerbidraget. Det framgår även att det i närtid saknas realistiska alternativ som ur tekniskt eller 148 
kostnadsmässigt perspektiv är likvärdiga vattenkraftens.16 Stöd för en kvalitativ jämförelse inom 149 
jordbruk är att utgå från beskrivningar om jordbruk som befinner sig i markgrupp 2 och 5, det vill 150 
säga områden som är att betrakta som särskilt viktiga för jordbruksproduktionen.17  151 

När en kvalitativ beskrivning inte är tillräcklig för att bedöma om det andra sättet medför 152 
orimliga kostnader ska en kvantitativ analys genomföras. Denna bedömning kommer därmed i 153 
första hand att inriktas på en jämförelse mellan kostnadsalternativ eller en jämförelse av totala 154 
kostnader och nyttor. Sociala frågor kan dock komma att behöva vägas in i vissa sammanhang. 155 
Det är viktigt att hitta en jämförbar basnivå för kostnader för den befintliga samhällsnyttiga 156 
verksamheten, mot vilken ökande kostnader och nyttor för det andra sättet ska bedömas. Troliga 157 
eller planerade kapitalkostnader för den befintliga samhällsnyttiga verksamheten bör därför 158 
uppskattas, särskilt i fråga om storskaliga tekniska installationer som löpande underhålls eller 159 
uppgraderas.18 160 

                                                   
13 Jfr CIS Guidance Document No. 1, s. 193, CIS Guidance Document No. 20, s. 13 och CIS Guidance Document No. 4, s. 46. 
14 Jfr CIS Guidance Document No. 1, s. 116. 
15 Jfr CIS Guidance Document No. 4, s. 51. 
16 Se avsnitt 2 och 5 i rapporten Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet, ER 2016:11. 
17 Se som utgångspunkt bland annat avsnitt 2.2 samt 3.3.1 i rapporten Vad är betydande negativ påverkan på jordbrukets 

markavvattningsanläggningar?, Rapport 2019:5. 
18 Jfr CIS Guidance Document No. 4, s. 45. 
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För att säkerställa att kostnaderna ska kunna jämföras mellan den pågående samhällsnyttiga 161 
verksamheten och det andra sättet och för att åtgärder har olika livslängder samt att alla 162 
kostnader inte infaller samtidigt i tiden, bör alla kostnader räknas om till årliga kostnader genom 163 
att använda vanlig diskonteringsmetod med en rimlig diskonteringsränta.19 164 

Vattenmyndigheten kan använda följande två alternativ vid en kvantitativ bedömning av 165 
orimliga kostnader20: 166 

a. Jämförelse mellan kostnadsalternativ: En metod är att bedöma de ökade 167 
kostnaderna och miljöeffekterna av andra sätt. Metoden utgår från att nyttan med den 168 
pågående samhällsnyttiga verksamheten är densamma som för det andra sättet. De 169 
kostnadsposter som vattenmyndigheten huvudsakligen behöver beakta är:  170 

• För den pågående samhällsnyttiga verksamheten: drifts- och underhållskostnader 171 
och kapitalkostnader för nödvändig återinvestering (inklusive investerings- och 172 
räntekostnader). 173 

• För varje annat sätt: kapitalkostnader (inklusive investerings- och 174 
räntekostnader), drifts- och underhållskostnader och eventuell utebliven nytta på 175 
grund av förändringar av ekonomiska aktiviteter (exempelvis minskad 176 
jordbruksproduktion som ett resultat av att invallning ersätts med att 177 
översvämningsområden möjliggörs på jordbruksmark för att förebygga skador vid 178 
översvämningar). 179 

b. Jämförelse av totala kostnader och nyttor: Orimliga kostnader kan beräknas 180 
genom att jämföra de sammantagna samhälleliga kostnaderna och nyttorna som följer av 181 
den befintliga samhällsnyttiga verksamheten med de alternativa andra sätten. De 182 
faktorer som vattenmyndigheten huvudsakligen ska beakta är: 183 

• De kostnader som ingår i alternativ a) ovan, 184 
• nyttor som den pågående samhällsnyttiga verksamheten genererar och 185 
• nyttor som de andra sätten genererar, särskilt nyttor som kan fås till följd av högre 186 

ekologisk status (nyttor för exempelvis fritidsfiske eller rekreation). 187 
För att säkerställa att miljökonsekvenser av den befintliga samhällsnyttiga verksamheten jämförs 188 
på ett rättvisande sätt med de andra sätten bör vattenmyndigheten beakta: 189 

befintlig samhällsnyttig verksamhet och 190 

andra sätt, med utgångspunkten att verksamheten ska nå upp till sektorsspecifik bästa 191 
miljöpraxis enligt relevant EU-rätt21. 192 

Vattenmyndigheten behöver se till att den ekonomiska och miljömässiga bedömningen av de 193 
andra sätten är i linje med de bästa miljöpraxis-tekniker som vanligtvis anges för varje typ av 194 
andra sätt (till exempel översvämningsskydd, navigering). Detta för att säkerställa att de 195 
identifierade andra sätten därigenom är realistiska avseende finansiering och därmed skulle 196 
kunna genomföras. 197 

Efter att ha bedömt kostnader (och i fall b. även nyttor) för den befintliga samhällsnyttiga 198 
verksamheten och de andra sätten behöver vattenmyndigheten avgöra om kostnaderna är 199 
orimliga. Här räcker det inte att visa att kostnaderna överstiger nyttorna utan kostnaden behöver 200 
vara påtagligt högre än nyttan.22 Erfarenheter från fallstudier gjorda i samband med framtagning 201 
av EU-gemensam vägledning23 visar att det var lättare att bedöma de alternativa andra sättens 202 
kostnader än dess nyttor.  203 

Vattenmyndigheten kan även göra bedömning av orimliga kostnader genom en 204 
multikriterieanalys. En multikriterieanalys kan alternativt ge mer relevant information och 205 
                                                   
19 Jfr CIS Guidance Document No. 1, s. 228. 
20 Jfr CIS Guidance Document No. 4, s. 45f 
21 Se artikel 10.2.c) i vattendirektivet. Som bland annat anger IED-direktivet (föregångaren), avloppsdirektivet och 

nitratdirektivet. 
22 Jfr CIS Guidance Document No. 4, s. 46. 
23 Vid framtagande av CIS Guidance Document No. 4 användes fallstudier som återfinns i Kampa, E och Hansen, W. (2004) 

Heavily Modified Water Bodies. Springer. 321 sidor. 
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resultat än en kostnads-nyttoanalys. Denna metod kan göra det möjligt att överväga ett stort antal 206 
kriterier och kan därför leda till bättre informerade beslut. 24 207 
 208 

                                                   
24 Jfr CIS Guidance document No. 36, s. 62. 
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 Kommunstyrelsen 

Medborgarlöfte i Falköping år 2022 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen 

att anta medborgarlöftet för 2022.  

Bakgrund 
Medborgarlöftet är en del av den samverkansöverenskommelse mellan 
Polisen och kommunen som antas av kommunstyrelsen. Medborgarlöftet 
handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och 
minska brottsligheten. Medborgarlöftet är framtaget genom 
medborgardialog, medarbetardialog inom Polisen, statistik och lokala 
kartläggningar. 
Under 2022 kommer lokalpolisområde östra Skaraborg och Falköpings 
kommun särskilt fokusera på bekämpning av narkotika samt 
trygghetsskapande åtgärder i utpekade områden. Detta genom följande 
aktiviteter:  

 Att fortsätta med trygghetsskapande arbete i områden som 
framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST 
(Effektiv Samordning för Trygghet).  

 Att tillsammans fånga upp unga med riskbeteenden gällande alkohol, 
narkotika, dopning och tobaksanvändande. 

 Att fortsätta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och 
polisens trygghetsfrämjande arbete. 

  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen vill betona vikten av att nära samarbete mellan kommunen 
och polisen i det trygghetsskapande och trygghetsfrämjande arbetet. 
Utpekade fokusområden och insatser i medborgarlöftet stämmer väl med 
kommunens förebyggande och främjande arbete med trygghet och är en 
viktig pusselbit i det.   



 
  2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till medborgarlöfte i Falköping 2022 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 2022-02-02 

Beslutet ska skickas till 
Lokalpolisområde östra Skaraborg, Anna-Lena Mann 
Säkerhetssamordnare Bengt Nilsson 
 
 
Edvin Ekholm 
Chef hållbar kommunikation 



 

 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Medborgarlöfte i Falköping 
2022 

 
  

Trygghetsfrämjande & drogförebyggande insatser 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Bakgrund  
 
Medborgarlöfte är en del av samverkansöverenskommelsen mellan polis och kommun. 
Medborgarlöftet handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och 
minska brottsligheten. Lägesbilden är framtaget genom medborgardialoger, polisens 
medarbetardialog, statistik och lokala kartläggningar.   
 
Brottsstatistik och polisens uppfattning är att narkotikaanvändandet ökar, främst bland unga. 
Narkotikaanvändningen medför ofta även annan brottslighet som vålds- och stöldbrott. 
Känslan av otrygghet och risken att utsättas för brott är något som många gett uttryck för i 
medborgardialoger. 
 
Arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet), kommer fortsatt vara en viktig del i 
framtagandet av samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte. Här skapas en 
gemensam lägesbild för ett flertal aktörer, inklusive kommun och polis, där även otrygghet 
som inte kan mätas i statistik eller anmälningar lyfts fram. 

Vårt löfte till invånarna i Falköpings kommun 
Under 2022 kommer polisen och Falköpings kommun att särskilt fokusera på bekämpning av 
narkotika. Vi kommer även att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i utpekade områden. 
 
Syftet är att minska narkotikaanvändandet samt öka tryggheten i kommunen. 

Våra aktiviteter 
Det övergripande målet är att öka tryggheten och minska förekomsten av brott. Utifrån de 
prioriterade problembilderna lovar Falköpings kommun och lokalpolisområde östra 
Skaraborg att genomföra följande aktiviteter. 
 
 

 Att fortsätta med trygghetsskapande arbete i områden som framkommer från våra 
gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet). 

 Att tillsammans arbeta för att fånga upp unga med riskbeteenden gällande alkohol, 
narkotika, dopning och tobaksanvändande. 
 

 Att fortsätta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens 
trygghetsfrämjande arbete. 
 

 
Falköping 2022-xx-xx  
 
 
……………………………………..  …………………………………… 
Adam Johansson   Jan Hellnevi 
Kommunstyrelsens ordförande  Lokalpolisområdeschef 
Falköpings kommun   Östra Skaraborg  











BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETSAKTIEBOLAGET OKULARET 12 
559361–3929 

 
 

§ 1 BOLAGETS FIRMA 
 

Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Okularet 12. 
 

§ 2 STYRELSENS SÄTE 
 

Styrelsen ska ha sitt säte i Falköpings kommun, Västra Götalands län. 
 

§ 3 FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Falköpings kommun förvärva eller uppföra samt 
förvalta industri-, hantverks-, lager-, kontors- och affärslokaler. 

 
§ 4 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET 

 
Bolagets syfte är att med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen främja näringslivets och 
kommunens behov av lokaler. 

 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Fastighets AB Mösseberg. 

 
§ 5 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING 

 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Falköpings kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 AKTIEKAPITAL OCH AKTIER 

 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 25 000 kronor och högst 100 000 kronor. 

 
Antalet aktier i bolaget ska lägst uppgå till 250 aktier och högst uppgå till 1000 aktier. 

 
§ 7 BOLAGETS STYRELSE 

 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter. 

 
§ 8 FIRMATECKNING 

 
Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen inom eller utom sig därtill utser. 

 
 

§ 9 REVISORER  
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Med tillämpning av 9 kap. 21 § andra stycket aktiebolagslagen 
gäller revisorns uppdrag till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 21 § första stycket 
aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 
 
 



§ 10 LEKMANNAREVISORER 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Falköpings kommun utse 
minst en och högst två lekmannarevisor/er. 

 
§ 11 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-brev till kända aktieägare tidigast sex veckor före stämman 
och senast två veckor före stämman. 

 
§ 12 ÄRENDE PÅ STÄMMA 

 
På årsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. Stämmans öppnade 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av en eller två justerare 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 

granskningsrapport 
8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor/er 
10. Val till styrelse och i vissa fall revisorer.  
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordning en. 
 

§ 13 RÄKENSKAPSÅR 
 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 
 § 14 UTOMSTÅENDES NÄRVARORÄTT VID BOLAGSSTÄMMAN 
 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.  
 
§ 15 BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

- investeringsbeslut av större omfattning och med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets och/eller 
koncernens ekonomi eller verksamhet, 

- avyttring av mer än endast enstaka fastighet, 
- bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag och andel i sådant vid mer än endast tillfälligt ägande, 
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, 
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
§ 16 INSPEKTIONSRÄTT 

 
Kommunstyrelsen i Falköpings kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 
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 Kommunstyrelsen 

Avslutande av kommunfullmäktiges beredning för 
översyn av den politiska organisationen inför 
mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut  
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara 

kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska 
organisationens uppdrag fullgjort. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att därmed entlediga 
samtliga ledamöter och ersättare från uppdraget i beredningen från och 
med den 15 mars 2022. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsluta 
kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska 
organisationen inför mandatperioden 2023-2026 från och med den 15 
mars 2022. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationen 
inför mandatperioden 2023-2026, har till kommunstyrelsen överlämnat 
förslag till ny politisk organisation, nya regler för partistöd samt ett nytt 
förslag till bestämmelser för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Detta 
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2020, § 48.  
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 2020, § 49 att välja 
ledamöter och ersättare till beredningen. Uppdraget ska i enlighet med 
beslutet löpa ut den 31 juli 2022. 
I mötesanteckningarna från beredningen den 27 januari 2022, framgår att 
beredningen har utfört sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut den 24 februari 2020, § 48 och att beredningen därmed kan entledigas 
och avslutas. Beredningens arbete kommer att sammanfattas i en skriftlig 
rapport till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationen 
inför mandatperioden 2023-2026 består av följande personer, 
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Ordinarie 
1. Pema Malmgren (M) 
2. Karola Svensson (C) 
3. Jan Erikson (KD) 
4. Dag Högrell (L) 
5. Elisabeth Klang (V) 
6. Anders Blom (MP) 
7. Fredy Neüman (S) 
8. Milada Wurm (SD) 

Ersättare 
1. Johan Eriksson (M) 
2. Hillevi Wallgren (C) 
3. Göran Gynnemo (KD) 
4. Lennart Falegård (L) 
5. Iowan Hedendahl (V) 
6. Camilla Funke (MP) 
7. Susanne Berglund (S) 
8. Christopher Münch (SD) 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige att besluta om 
att förklara beredningens uppdrag för fullgjort, entlediga samtliga ledamöter 
och ersättare och därmed avsluta beredningen. 

Finansiering 
Förslaget innebär en mindre besparing utifrån budget. Eftersom beredningen 
avslutas i förtid. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag, 2022-02-10 
Mötesanteckningar beredningen för översynen av den politiska 
organisationen, 2022-01-27 
 

Beslutet ska skickas till 
Beredningen för översyn av den politiska organisationen 
Löneenheten 
Anna-Karin Linder, administratör 
Kommunfullmäktiges gruppledare 
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Adam Johansson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Beredning för översyn av den politiska 
organisationen 
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Mötesanteckningar 

27 januari 2022, kl. 13.00 – 15:15, Falköpingssalen och Teams. 

Beslutande: Pema Malmgren (M), Karola Svensson (C), Jan Eriksson (KD), 
Lennart Falegård (L), tjänstg. ers., Iowan Hedendahl (V), tjänstg. ers., 
Anders Blom (MP), Fredy Neüman (S), Milada Wurm (SD) 
 
Ersättare: Johan Eriksson (M), Hillevi Wallgren (C), Christopher Münch 
(SD)  

Närvarande tjänstepersoner: Linda Karelid (kanslichef), Sebastian Helin 
(kommunsekreterare)  

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

 
Överförmyndare – återkoppling 
Ordförande Pema Malmgren har varit i kontakt med Lars-Erik Kullenwall, 
överförmyndare, som redogjort för överförmyndarens uppdrag. 
I Falköping finns ca 350 gode män. Det är handläggarna hos 
överförmyndare i samverkan i Skövde (ÖIS) som hanterar alla akter och nya 
ansökningar, men alla beslut går inte att delegera, såsom särskilt 
komplicerade ärenden och beslut om viten. Sammantaget menar 
överförmyndaren att arvodet är reglerat utifrån ansvaret och bedömer att 
arbetsbördan varit ganska oförändrad under åren med undantag för en topp 
när det var många ensamkommande. Beredningen föreslår ingen förändring 
av arvodesnivån för överförmyndare eller ersättaren. 
 



    2 (3) 

  

Arvodesbestämmelser – förslag för antagande 
Genomgång görs av utsänt förslag. Vissa justeringar görs i underlaget som 
sedan lämnas vidare till kommunfullmäktige med förslag om antagande. 
Med anledning av att en utredning pågår gällande tekniska nämnden lämnas 
vissa delar i tabellen för arvodesnivåer utan förslag. Se bilaga för utförligare 
ärendebeskrivning. 
 
Beredningen beslutar att lämna följande förslag till kommunfullmäktige 

1. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att fastställa bestämmelser för 
ekonomisk ersättning för förtroendevalda enligt framtaget förslag. 
Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2023 och ersätter 
kommunfullmäktiges beslut den 25 juni 2018, § 102. 
 

2. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår 
kommunstyrelsen att från och med den 1 januari 2023 upphäva 
beslut om arvode för kommunala lekmannarevisorer, 4 april 2001, § 
57. 

Protokollsanteckning 

Milada Wurm (SD) lämnar en protokollsanteckning gällande att man vill 
sänka ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun enligt 
den bifogade tabellen. Se bilaga. 

Partistöd – förslag för antagande 
Genomgång görs av utsänt förslag. Beredningen lämnar förslaget vidare till 
kommunfullmäktige med förslag om antagande. Se bilaga för utförligare 
ärendebeskrivning. 

Beredningen beslutar att lämna följande förslag till kommunfullmäktige 

1. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anta regler för partistöd enligt 
framtaget förslag. Reglerna ska gälla från och med den 1 januari 
2023 och ersätter kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2015, § 
122. 

Kompetensutveckling för förtroendevalda – förslag för 
antagande 
Genomgång görs av framtaget förslag på kompetensutvecklingsinsatser. 
Beredningen lämnar förslaget vidare till kommunfullmäktige med förslag 
om antagande. Se bilaga för utförligare ärendebeskrivning. 

Beredningen beslutar att lämna följande förslag till kommunfullmäktige 
1. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram en plan för och genomföra kompetensutvecklingsinsatser under 
mandatperioden 2023-2026 enligt framtaget förslag. 
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Beredningens återrapportering till kommunfullmäktige 
Ordförande Pema Malmgren konstaterar att beredningen genomfört och 
färdigställt sitt uppdrag och förklarar arbetet för avslutat. Pema Malmgren 
kommer att sammanfatta beredningens arbete i en rapport som skickas till 
fullmäktige.  
Pema Malmgren tackade beredningen samt tjänstepersoner för ett gott 
arbete. 
 

Övrigt 
Inga övriga frågor. 
 
 
 

/Linda Karelid  



Anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen, 2022-02-16

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

88697 202200025 2022-01-18 Adressättning för fastigheten Vedtraven 3 Mikael Carp

88827 202200052 2022-01-31 Avtal samt bilaga om jakträtt med nyttjanderättshavare Lolita Dikanda

88848 202200053 2022-02-01 Adressättning för fastigheten Alvared 9:30 Mikael Carp

88899 202200068 2022-02-04 Adressättning för fastigheten Lofsgården 1:4 Mikael Carp

88932 201700510 2022-02-07 Tilläggsavtal med Visma Consulting AB om avställning från PMO skolhälsovård till
e-arkiv

Pia Alhäll

88936 202200075 2022-02-07 Tilläggsavtal med Evry Sweden AB om OPUS webbaserat IT stöd för personal och hälsa Maria Axelsson

88937 202200076 2022-02-08 Benefik nyttjanderätt - Stenhuggaren S:1 undertecknat Lolita Dikanda

88969 201900230 2022-02-09 Avtal om jordbruksarrende del av Tåstorp 7:7 Lolita Dikanda

88976 202200019 2022-02-09 Avtal gällande konsulttjänst för rekrytering av förvaltningschef för kultur- och
fritidsförvaltningen

Maria Axelsson
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