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Sammanträde med kommunstyrelsen 

 
Datum: Onsdag den 19 januari 2022 
Tid: Klockan 13:00 
Plats: Falköpingssalen, Stadshuset och digitalt via Teams (se övrig information nedan) 

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 sammanträdet kommer äga rum digitalt via Teams i enlighet med kommunfullmäktiges 
gruppledares överenskommelse från 12 januari 2022, om genomförande av politiska möten under 
januari och februari 2022.  
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Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

 

Ärende 

Informationsärenden 

1.  Slutrapportering av uppdrag om fortsatta utredningar om placering av den nya 
högstadieskolan Platåskolan 
Dnr 2021/00227   
Tid: 13:10–13:30 (15+5 min) 
Föredragande: 
Amelie Sandström, bitr. stadsbyggnadschef 

Beslutsärenden 

2.  Avsägning av ersättningsanspråk vid införande av varsamhetsbestämmelser och 
rivningsförbud kopplat till detaljplanearbetet för Körsbäret 1 (Lilla Fredriksberg) 
Dnr 2021/00497   
Tid: 13:30–13:45 (10+5 min) 
Föredragande: 
Amelie Sandström, bitr. stadsbyggnadschef 

3.  Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2022-2024 och budget för år 2022 
Dnr 2021/00491   
Tid: 13:45–14:25 (30+10 min) 
Föredragande: 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 
Susanne Beijbom, ekonom 
Per Larsson, kommunutvecklare 

Paus 14:25–14:40 (15 min) 

4.  Ändring av policy för verksamhets- och ekonomistyrning 
Dnr 2021/00278   
Tid: 14:40–15:10 (20+10 min) 
Föredragande: 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
Christoffer Eriksson, bitr. ekonomichef 
 

5.  Uppföljning av personalförmåner och förlängning av prövotiden för friskvårdstimme  
Dnr 2021/00341   
Tid: 15:10–15:30 (15+5 min) 
Föredragande: 
Maria Axelsson, HR-chef 
Malin Ljus, HR-konsult 
 

6.  Ändring av delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 
Dnr 2021/00502   
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Ärende 

7.  Ändring av fördelning av ersättningen för etableringsinsatser och introduktion för 
nyanlända personer (schablonersättning) 
Dnr 2021/00110   

8.  Avtal med stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum om verksamhetsstöd för år 2022 
Dnr 2021/00452   
 

9.  Ansökan från Segelflygets Veteransällskap om kommunstrategiskt bidrag för år 2022 
Dnr 2021/00274   

10.  Ansökan från Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförening om kommunstrategiskt bidrag för 
år 2022 
Dnr 2021/00457   

11.  Ansökan från Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening om kommunstrategiskt bidrag för 
projektet "100 år för Åsle Tå" 
Dnr 2021/00160   

 

12.  Ansökan från föreningen Alphems Arboretum om kommunstrategiskt bidrag för år 
2022 
Dnr 2021/00470   
 

13.  Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om medel ur kommunstyrelsens bidragsform 
"Större investeringar" 
Dnr 2021/00451   
 

14.  Samarbetsavtal mellan Skara, Skövde och Falköpings kommuner om 
besöksnäringsutveckling inom Visit Hornborgasjön under åren 2022-2026 
Dnr 2021/00494   
 

15.  Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per den 31 juli 2021 
Dnr 2021/00395   
 

16.  Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg per den 30 
juni 2021 
Dnr 2021/00398   
 

17.  Delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2021 
Dnr 2021/00410   
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Ärende 

18.  Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst per den 31 augusti 2021 
Dnr 2021/00414   

19.  Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg per den 31 
augusti 2021 
Dnr 2021/00462   
 

20.  Delårsrapport för samordningsförbundet Skaraborg per den 31 augusti 2021 
Dnr 2021/00488   
 

21.  Kommunstyrelsens anmälningsärenden 
Dnr 2022/00001   

22.  Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2022 
Dnr 2022/00002   

23.  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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Överenskommelse om genomförande av politiska 
möten under januari och februari 2022 

Inledning 
Med anledning av den fortsatt höga smittspridningen i vår kommun har 
gruppledarna kommit överens om att de politiska mötena ska genomföras 
digitalt under januari och februari månad. 

Deltagande på distans 
Överenskommelsen innebär att sammanträden i nämnder och beslutande 
utskott genomförs digitalt med ledamöter och ersättare deltagande på distans. 

1. Sammanträden i nämnder och beslutande utskott genomförs digitalt. 
2. Utöver nämndens ordförande, som ska delta fysiskt, har 1:e och 2:e 

vice ordförande också möjlighet att delta fysiskt. 
3. Rekommendationen är att förvaltningschef och nämndssekreterare 

deltar fysiskt på mötet och att övriga tjänstepersoner samt 
föredraganden deltar digitalt. 
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§ 146 Dnr 2021/00227 

Slutrapportering av uppdrag om fortsatta utredningar 
om placering av den nya högstadieskolan Platåskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Information 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021, § 86, att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda alternativa placeringar 

för Platåskolan inom Falköpings tätort. Uppdraget gavs mot bakgrund av att 

detaljplanen för den nya högstadieskolans antagandebeslut upphävdes av 

mark- och miljööverdomstolen. Utredningen görs som ett parallellt uppdrag 

till den pågående detaljplaneprocessen för Platåskolan vid det före detta 

kalkbrottet.  

Lokaliseringsutredningen har genomförts stegvis med två urvalsprocesser för 

att slutligen komma fram till den mest optimala platsen för en ny 

högstadieskola i Falköpings tätort utifrån vissa parametrar. Arbetet med 

lokaliseringsutredningen har delredovisats till kommunstyrelsen efter att det 

första urvalet genomförts. Delredovisningen genomfördes på 

kommunstyrelsen den 15 september 2021. Det slutliga resultatet av 

utredningen har sedan dess sammanställas i denna rapport. 

Det första urvalet genomfördes genom en GIS-analys där parametrar som 

fastighetstaxering, storlek på yta och närhet till stadskärnan och resecentrum 

var avgörande faktorer. GIS-analysen resulterade i 51 möjliga placeringar. 

Dessa 51 områden har förvaltningsövergripande studerats översiktligt där 

aspekter som till exempel naturvärden, kulturvärden, närhet till gymnasiet, 

teknisk försörjning, markförhållanden, stadsutveckling och närmiljö ingått. 

Av dessa 51 områden föreslogs sju områden bedömas vidare i 

lokaliseringsutredningen och urvalsomgång två.  

Vid den andra urvalsomgången har de återstående sju områdena studerats 

mer i detalj av den förvaltningsövergripande arbetsgruppen. För de olika 

aktuella områdena har även grova och schablonbaserade 

kostnadsuppskattningar genomförts och jämförts med kostnaden att uppföra 

skolan på den ursprungliga platsen vid det före detta kalkbrottet.  

Efter genomgången av de sju mest lämpliga områdena har det framkommit 

att samtliga områden innebär fördyrande omkostnader, att ytterligare 

utredningar och fördjupningar behöver genomföras liksom andra åtgärder 

men i lite olika utsträckning. Sammantaget sett till bland annat omkostnader, 

utbredning/form på yta, befintliga markförhållanden, möjlighet till 

trafikförsörjning, närhet till idrottsområde och möjlighet till ett begränsat 

planförfarande gör att område 7 anses som det mest lämpade alternativet för 
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en ny högstadieskola i det fall placeringen vid det före detta kalkbrottet 

(område 20) inte skulle vara möjlig. 

Bilagor 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-12 

Rapport inklusive bilaga 1 och 2, 2021-11-16 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen 

 

Amelie Sandström   Bitr Stadsbyggnadschef   0515-88 51 61   amelie.sandstrom@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 

Slutrapportering av uppdrag om fortsatta utredningar 
om placering av den nya högstadieskolan Platåskolan 

Information 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 maj 2021, § 86, att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda alternativa placeringar 

för Platåskolan inom Falköpings tätort. Uppdraget gavs mot bakgrund av att 

detaljplanen för den nya högstadieskolans antagandebeslut upphävdes av 

mark- och miljööverdomstolen. Utredningen görs som ett parallellt uppdrag 

till den pågående detaljplaneprocessen för Platåskolan vid det före detta 

kalkbrottet.  

Lokaliseringsutredningen har genomförts stegvis med två urvalsprocesser för 

att slutligen komma fram till den mest optimala platsen för en ny 

högstadieskola i Falköpings tätort utifrån vissa parametrar. Arbetet med 

lokaliseringsutredningen har delredovisats till kommunstyrelsen efter att det 

första urvalet genomförts. Delredovisningen genomfördes på 

kommunstyrelsen den 15 september 2021. Det slutliga resultatet av 

utredningen har sedan dess sammanställas i denna rapport. 

Det första urvalet genomfördes genom en GIS-analys där parametrar som 

fastighetstaxering, storlek på yta och närhet till stadskärnan och resecentrum 

var avgörande faktorer. GIS-analysen resulterade i 51 möjliga placeringar. 

Dessa 51 områden har förvaltningsövergripande studerats översiktligt där 

aspekter som till exempel naturvärden, kulturvärden, närhet till gymnasiet, 

teknisk försörjning, markförhållanden, stadsutveckling och närmiljö ingått. 

Av dessa 51 områden föreslogs sju områden bedömas vidare i 

lokaliseringsutredningen och urvalsomgång två.  

Vid den andra urvalsomgången har de återstående sju områdena studerats 

mer i detalj av den förvaltningsövergripande arbetsgruppen. För de olika 

aktuella områdena har även grova och schablonbaserade 

kostnadsuppskattningar genomförts och jämförts med kostnaden att uppföra 

skolan på den ursprungliga platsen vid det före detta kalkbrottet.  

Efter genomgången av de sju mest lämpliga områdena har det framkommit 

att samtliga områden innebär fördyrande omkostnader, att ytterligare 

utredningar och fördjupningar behöver genomföras liksom andra åtgärder 
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men i lite olika utsträckning. Sammantaget sett till bland annat omkostnader, 

utbredning/form på yta, befintliga markförhållanden, möjlighet till 

trafikförsörjning, närhet till idrottsområde och möjlighet till ett begränsat 

planförfarande gör att område 7 anses som det mest lämpade alternativet för 

en ny högstadieskola i det fall placeringen vid det före detta kalkbrottet 

(område 20) inte skulle vara möjlig. 

Bilagor 

Tjänsteutlåtande, 2021-11-12 

Rapport inklusive bilaga 1 och 2, 2021-11-16 

 

 

 

Amelie Sandström 

Bitr Stadsbyggnadschef 
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Inledning 
Den 27 mars 2017 beslutade kommunfullmäktige att förändra 
skolorganisationen med följden att det skulle finnas endast en 
högstadieskola i Falköpings stad. Efter en lokaliseringsutredning beslutades 
att planlägga för skolan vid det gamla kalkbrottet. Den 29 april 2021 
beslutade Mark- och miljööverdomstolen att upphäva kommunens beslut 
om att anta detaljplan för del av gamla stan 2:26 m.fl. skola vid före detta 
kalkbrottet. Detaljplanen arbetas om och hantering av den skyddade arten 
mindre vattensalamander beaktas. Den 19 maj 2021 gav Kommunstyrelsen i 
uppdrag åt kommunledningsförvaltningen att utreda alternativa placeringar 
för Platåskolan inom Falköpings tätort. Denna utredning genomförs 
parallellt som detaljplaneprocessen fortgår. Enligt beslutet ska utredningen 
genomföras i två etapper med en första sållning av identifierade områden 
som förhåller sig till framtagna kriterier. Därefter genomförs en sortering av 
de områden som bedömts som mest lämpade och ett slutligt område 
presenteras.  

Syfte 
Denna utredning syftar till att undersöka vilka alternativa placeringar av 
högstadieskolan som finns i Falköpings stad om den befintliga placeringen 
vid det före detta kalkbrottet inte kan fungera. 

Metod 
Utredningen genomförs i två steg och börjar med en GIS analys för att 
identifiera olika områden utifrån ett antal kriterier som beskrivs nedan. 
Därefter värderas dessa områden utifrån ytterligare kriterier i samråd med 
olika kommunala förvaltningar och avdelningar och ett antal områden som 
bedöms som lämpliga undersöks vidare och beskrivs i det andra steget. 
Utredningen mynnar därefter ut i en slutsats där den mest lämpade platsen 
föreslås. 

Kriterier 
Högstadieskolan ska placeras inom Falköpings tätort inom minst 1,5 
kilometer från centrum eller resecentrum. För att få plats med en 
högstadieskola inklusive skolgård/friyta bör det finnas en yta om mellan 20 
och 25 000 kvadratmeter. Av tidigare projektering framgår att det behövs 
ungefär:  

• 3 000 kvadratmeter för bilparkering,  
• 500 kvadratmeter för cykelparkering,  
• cirka 12 000 kvadratmeter för verksamheten i byggnaden,  
• en skolgård om cirka 20-22 000 kvadratmeter,  
• eventuell idrottshall om cirka 1 500 kvadratmeter och  
• bussangörning om ungefär 1 000 kvadratmeter  

Placeringen ska kunna ske på både kommunägd och privatägd mark, 
antingen var för sig eller som en kombination. 
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Utöver dessa inledande kriterier ska följande kriterier också beaktas i 
utredningen: 

• Naturvärden – Omfattar bland annat hotade och skyddade arter eller 
värdefulla områden, grönområden eller biotoper. 

• Kulturvärden – Omfattar kända fornlämningar och värdefull bebyggelse. 
• Närhet till andra skolor – Det finns flera samverkanseffekter mellan den 

nya högstadieskolan och gymnasiet. Dels kan lärarkåren arbeta mot både 
gymnasieelever och högstadieelever vilket innebär att de kan samarbeta 
och täcka upp för varandra om behov skulle finnas. 

• Trafikförsörjning – Omfattar såväl biltrafik, gång- och cykeltrafik samt 
kollektivtrafik men även trafiksäkerhet. 

• Markförhållanden – Omfattar kända markförhållanden som kan påverka 
grundläggningsförhållanden och kända potentiella förekomster av 
förorenad mark. 

• Stadsutveckling – Omfattar huruvida placeringen av en högstadieskola 
förhåller sig till befintlig översiktsplan och eventuella detaljplaner. Detta 
kriterium omfattar också effekter på staden som en placering av ny 
högstadieskola på platsen bedöms kunna innebära. 

• Närmiljö – Omfattar effekterna på den närmaste miljön en placering av 
ny högstadieskola bedöms kunna innebära. 

Ytterligare kriterier som också har beaktats: 

• Effekter för näringslivet – Omfattar de effekter som en placering av 
högstadieskolan bedöms kunna innebära. 

• Markägare – Omfattar ifall placering av högstadieskolan skulle kräva 
förvärv av privatägd mark eller inte.  

• Fastighetsfrågor – Omfattar eventuell påverkan på befintliga 
kommunala fastigheter och byggnader samt möjligheten att använda 
befintlig projektering. Omfattar även möjligheten att bygga en skola på 
platsen utifrån dess förutsättningar med anslutning till värme, vatten- 
och avlopp och el med mera. 

• Erfarenheter från tidigare projektering om ytor för exempelvis 
parkering, byggnad och friyta för skolan. 

• Buller och risker – Omfattar eventuell bullerpåverkan och risker 
kopplade till transport av farligt gods som kan bedömas påverka 
placering av en högstadieskola. 

• Friluftsliv – Omfattar närheten till och eventuell negativ påverkan på 
friluftslivet vid placering av högstadieskola. 

• Skolskjuts – Omfattar ifall placering av högstadieskolan skulle 
innebära att boende i Falköpings tätort behöver skolskjuts eller inte. 

• Idrottsanläggningar – Omfattar ifall placering av högstadieskolan 
skulle innebära möjlighet till samutnyttjande av befintliga 
idrottsanläggningar eller om nya idrottsanläggningar behöver 
tillkomma.   
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet av den undersökning som genomförs enligt 
tidigare beskriven metod. 

GIS-analys 
En GIS-analys har genomförts för att lokalisera vilka områden som 
uppfyller de första kriterierna om placering inom 1,5 kilometer från centrum 
eller resecentrum samt med en yta om mellan 20 och 25 000 kvadratmeter. 
Analysen genomfördes i tre steg som beskrivs i bilaga 1. 

 

Analysen resulterade i 51 områden som uppfyller de ursprungliga 
kriterierna. Dessa områden utvärderades därefter utifrån resterande kriterier 
i en matris.  



 5 

Första urvalet 
Samtliga 51 områden bedömdes utifrån tidigare nämnda kriterier i en matris 
(se bilaga 2) som resulterade i att ett antal områden bedömdes vara 
olämpliga att undersöka vidare men att vissa områden bör utredas vidare. Se 
kartbilden nedan som visar vilka områden som bedömts lämpliga att 
undersöka vidare. 
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Mindre lämpliga alternativ 
Område 1 
Utifrån de flesta kriterier är området mindre lämpligt och skulle troligen 
kräva flera olika utredningar samt åtgärder på bland annat gatunätet samt 
större investeringar, utöver en lång och kostsam process för att köpa 
marken. Därutöver är området viktigt för näringslivet som skulle behöva 
ersättas och placering av skolverksamhet bedöms inte vara gynnsamt för 
näringslivet. Skolan skulle vara placerad inom ett verksamhetsområde. 

Område 2 
Mindre lämpligt område som skulle kräva flera utredningar och en lång och 
kostsam process för att köpa marken, riva befintliga verksamheter och 
ersätta områden för näringslivet. Etablering av skolverksamhet skulle kräva 
stora ingrepp i befintliga gator som är anpassade för tung trafik. Skolan 
skulle vara inom eller angränsa till ett verksamhetsområde. 

Område 3 
Placering av skolverksamhet inom området skulle kräva vissa utredningar 
och riskerar att påverka såväl fornlämningar som skyddade biotoper och 
arter. Skolverksamheten skulle vara placerad i nära anslutning till 
bostadsområden och grönområden men skulle också kunna innebära 
ianspråktagande av jordbruksmark. Lokaliseringen kan innebära behov av 
nya områden för bostadsutveckling samt eventuellt minskat underlag för 
kollektivtrafik på Fåraberget och investeringar i nya gator. 

Område 6 
Området är huvudsakligen mindre lämpligt eftersom platsen redan är 
ianspråktagen av Ållebergsgymnasiet och en etablering av annan 
skolverksamhet på platsen skulle innebära att ny plats för gymnasiet skulle 
behöva hittas och skapas. 

Område 8 
Mindre lämpligt område som skulle kräva vissa utredningar men framförallt 
en lång och kostsam process för att köpa marken. Nya ytor för verksamheter 
behöver också lokaliseras och planläggas. Gatorna i området är anpassade 
för tung trafik och illa lämpade för trafik till och från en skola. 

Område 9 
Lokalisering av skolverksamhet skulle innebära närhet till bostadsområden 
och idrottsplatser men ett flertal utredningar och åtgärder skulle krävas. 
Platsen är redan ianspråktagen av idrottsverksamhet och nya ytor skulle 
behöva lokaliseras och planläggas. Delar av området kan vid skyfall 
översvämmas och dessa ytor skulle eventuellt behöva ersättas. 

Område 10 
Trots förhållandevis goda trafikförhållanden och närhet till gymnasieskolan 
och idrottsområde bedöms det vara ett mindre lämpligt område. 
Lokalisering av skolverksamhet skulle kräva vissa utredningar och åtgärder 
men framförallt en lång och kostsam process för att köpa marken. Därutöver 
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är området långt och smalt och i princip helt asfalterad och skulle kräva ny 
projektering av skolan. 

Område 11 
Området bedöms som mindre lämpligt enligt flera kriterier men 
huvudsakligen är området redan ianspråktaget av räddningstjänsten och 
park- och gatuförvaltningen som vid lokalisering av skolverksamhet 
behöver omlokaliseras.  

Område 12 
För att lokalisera skolverksamhet inom området skulle det krävas flera 
utredningar, kostsamma markköp och åtgärder på gator som är anpassade 
för tung trafik. Nya ytor för verksamheter behöver också lokaliseras och 
planläggas. Området ligger i anslutning till idrottsområde och 
synergieffekter kan bildas med gymnasiet men området bedöms ändå 
sammanvägt vara mindre lämpligt. 

Område 13 
Lokalisering av skolverksamhet inom området bedöms som mindre lämpligt 
eftersom det skulle kräva flera utredningar, kostsamma markköp, dyra 
åtgärder på gator och liten ytan som dessutom eventuellt är för liten.  

Område 14 
Det skulle krävas flera utredningar vid lokalisering av skolverksamhet i 
området. Område omfattas av jordbruksmark och mark för föreningslivet 
som måste omlokaliseras. Det skulle krävas samverkan med Trafikverket för 
åtgärder vid väg 46 och 47. Huvudsakligen bedöms området som mindre 
lämpligt eftersom det ligger på östra sidan av väg 46 

Område 16 
Området bedöms vara mindre lämpligt på grund av antalet utredningar som 
skulle behövas, kostsamma markköp samt investeringar i gatunätet. 
Huvudsakligen grundar sig bedömningen på säkerhetsrisken kopplad till den 
närliggande bensinstationen. Därutöver skulle nya ytor för verksamheter 
behöva lokaliseras och planläggas.  

Område 17 
Området bedöms vara mindre lämpligt främst på grund av befintlig 
bensinstation inom området men även på grund av att vissa utredningar och 
trafiksäkerhetsåtgärder behöver genomföras. Därutöver skulle lokalisering 
av skolverksamhet i området innebära en lång och kostsam process för köp 
av marken samt att nya ytor för verksamheter behöver lokaliseras och 
planläggas.  

Område 18 
Området bedöms vara mindre lämpligt för lokalisering av skolverksamhet 
framförallt eftersom det ligger på östra sidan av väg 46 och 47. Därutöver 
skulle det krävas kostsamma markköp, flertalet undersökningar och inte 
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minst trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt att nya ytor för verksamheter 
lokaliseras och planläggs. 

Område 21 
Området bedöms vara mindre lämpligt för lokalisering av skolverksamhet 
framförallt eftersom det ligger på östra sidan av väg 46 och 47. Därutöver 
har länsstyrelsen avvikande mening om utbyggnad på området. Det skulle 
krävas flertalet utredningar, inte minst arkeologisk men även vägplan. 

Område 22 
Lokalisering av skolverksamhet inom området bedöms som mindre lämpligt 
framförallt eftersom det skulle kräva inköp av mark vilket är en lång och 
kostsam process. Därutöver angränsar området till riksvägarna, skulle kräva 
flera utredningar och utan möjlighet till synergieffekter med 
Ållebergsgymnasiet och idrottsområden. 

Område 23 
Området bedöms vara mindre lämpligt främst eftersom det ligger öster om 
väg 46 och 47 som är transportleder som utöver trafiksäkerhetsskäl också 
innebär risker kopplade till farligt gods och buller. Marken är bebyggd med 
verksamheter som måste köpas in och rivas. Det långa avståndet innebär 
också en omöjlighet till synergieffekter med Ållebergsgymnasiet samt 
skolskjuts för elever boende i delar av Falköpings stad. 

Område 24 
Området bedöms vara mindre lämpligt främst eftersom marken i huvudsak 
redan är ianspråktagen av skola, förskola, park eller dagvattendamm som 
måste omplaceras. 

Område 25 
Lokalisering av skolverksamhet inom området har bedömts vara mindre 
lämpligt eftersom området angränsar till väg 47 vilket medför risker och 
buller samt explosionsrisk kopplad till bensinstation. Därutöver krävs ett 
antal utredningar och synergieffekter med Ållebergsgymnasiet omöjliggörs 
och kräver skolskjuts för vissa elever boende i Falköpings stad.  

Område 26 
Området bedöms vara mindre lämpligt främst eftersom området ligger öster 
om väg 47 vilket också medför risker och buller. Därutöver krävs 
kostsamma markköp och ligger området för långt från Ållebergsgymnasiet 
och idrottsområden vilket innebär att nya idrottshallar krävs. 

Område 27 
Området bedöms vara mindre lämpligt främst eftersom området ligger öster 
om väg 47 vilket också medför risker och buller. Därutöver krävs ett antal 
utredningar och det möjliggörs inte för synergieffekter med 
Ållebergsgymnasiet och kräver skolskjuts för vissa elever boende i 
Falköpings stad. 
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Område 28 
Lokalisering av skolverksamhet inom området bedöms som mindre lämpligt 
främst eftersom det angränsar till Jönköpingsbanan och väg 47 vilket 
innebär risker och buller. Dessutom finns det problem kopplade till 
trafiksäkerhet och till viss del markköp som kan bli kostsamt. 

Område 29 
Området bedöms vara mindre lämpligt främst eftersom det till stor del 
omfattas av befintlig begravningsplats och resterande delar är planlagt som 
framtida begravningsplats. Ny plats måste lokaliseras och planläggas för 
begravningsplats vilket är en lång och svår process. Lokaliseringen skulle 
också kräva köp av mark som är en kostsam och lång process. 

Område 30 
Området bedöms vara mindre lämpligt främst eftersom det finns 
avfallsanläggning inom området och det skulle kräva ny lokalisering och 
planläggning för avfallsanläggning. Därutöver finns det få kriterier som 
uppfylls inom området. 

Område 31 
Lokalisering av skolverksamhet inom området bedöms som mindre lämpligt 
främst eftersom det finns ett reningsverk inom området som måste 
omlokaliseras och planläggas för vilket är en lång och svår process. Delar av 
området angränsar till Jönköpingsbanan vilket medför risker och buller. Det 
skulle också kräva åtgärder på gatunätet som inte är anpassat för 
skolverksamhet. 

Område 32 
Området bedöms främst som mindre lämpligt eftersom det angränsar till 
Västra stambanan, reningsverk och eftersom det finns en skjutbana inom 
området. Lokalisering av skolverksamhet inom området skulle också 
innebära helt ny infrastruktur, nya idrottshallar, ny plats för kennelklubben 
och en omfattande stadsdelsomvandling. 

Område 33 
Bedöms som mindre lämpligt område främst eftersom det angränsar till 
Västra Stambanan, Jönköpingsbanan och Göteborgsvägen. Flera utredningar 
skulle krävas och kostsam och tidskrävande markköp samt en omfattande 
stadsdelsomvandling.  

Område 34 
Lokalisering av skolverksamhet inom området bedöms främst som mindre 
lämpligt eftersom det är centrum för ankommande el för Falköping via 
högspänningsledningar. 

Område 35 
Området bedöms som mindre lämpligt främst eftersom det angränsar till 
både Västra Stambanan och Jönköpingsbanan samt att flera utredningar 
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skulle krävas. Därutöver skulle det innebära en långsam och kostsam 
process att köpa marken samt ersätta de befintliga verksamheterna. 

Område 36 
Bedöms som mindre lämpligt område främst eftersom det angränsar till 
Västra Stambanan och Bangatan samt eftersom kostsamma markköp 
behöver genomföras. Därutöver krävs nya ytor för verksamheter skapas och 
en delvis stadsdelsomvandling.  

Område 37 
Lokalisering av skolverksamhet inom området bedöms främst som mindre 
lämpligt eftersom Planteringsförbundets park är identitetsskapande för 
staden och ett nytt tätortsnära grönområde skulle behöva tillskapas. 
Därutöver finns flertalet fornlämningar och höga kulturmiljövärden. 

Område 38 
Området bedöms som mindre lämpligt för lokalisering av skolverksamhet 
främst eftersom det angränsar till Västra Stambanan och eftersom det skulle 
kräva en lång och kostsam process för att köpa marken. Därutöver behöver 
nya ytor för verksamheter tillskapas.   

Område 39 
Bedöms som mindre lämpligt för lokalisering av skolverksamhet främst 
eftersom området är litet och byggnaderna har högt kulturhistoriskt värde. 

Område 40 
Området bedöms som mindre lämpligt för skolverksamhet främst eftersom 
det är litet och angränsar till Västra Stambanan. Därutöver är området 
värdebärande för stadsdelen som har nationellt bevarandevärde. 

Område 41 
Lokalisering av skolverksamhet inom området bedöms som mindre lämpligt 
främst på grund av områdets storlek och utformning men också eftersom det 
angränsar till Västra Stambanan och är värdebärande för stadsdelen som är 
av nationellt bevarandevärde. Därutöver skulle kostsamma markköp krävas 
och gatorna anpassas för en verksamhet som ställer andra krav på flöden och 
säkerhet. 

Område 42 
Området bedöms som mindre lämpligt för skolverksamhet främst eftersom 
det är långsmalt och eftersom det skulle innebära omlokalisering av 
Mössebergsskolan. Därutöver skulle det innebära att grönområde behöver 
ersättas samt skyddsavstånd till befintliga starkströmsledningar. 

Område 43 
Bedöms som mindre lämpligt för lokalisering av skolverksamhet främst 
eftersom området angränsar till Västra Stambanan och Jönköpingsbanan 
men även på grund av flertalet fornlämningar och naturvärden. 
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Område 44 
Lokalisering av skolverksamhet inom området bedöms som mindre lämpligt 
främst på grund av att det angränsar till Västra Stambanan samt omfattar 
Bangatan. Kostsamma markköp skulle krävas och nya ytor för verksamheter 
tillskapas. 

Område 45 
Området bedöms som mindre lämpligt för lokalisering av skolverksamhet 
eftersom det angränsar till Västra stambanan, Scheelegatan och 
Mössebergsgatan. Framförallt är det mindre lämpligt eftersom det är svårt 
att angöra och området är långt och smalt. Därutöver skulle det innebära 
färre parkeringsplatser vid resecentrum. 

Område 46 
Bedöms som mindre lämpligt för lokalisering av skolverksamhet främst 
eftersom området är avlägset och skulle kräva att många elever får 
skolskjuts eller skjutsas istället för att cykla eller gå. Därutöver skulle det 
innebära höga kostnader i samband med utbyggnad av infrastruktur. 

Område 47 
Området bedöms som mindre lämpligt för lokalisering av skolverksamhet 
främst eftersom det omfattar ett naturreservat, natura 2000-område och 
Mössebergsparken omfattas av byggnadsminne och kan inte tas i anspråk 
för byggnation. Dessutom finns flera värdefulla naturvärdesobjekt och 
hotade- samt skyddade arter. Placeringen skulle bidra till en utglesning av 
staden. 

Område 49 
Lokalisering av skolverksamhet inom området bedöms som mindre lämpligt 
främst eftersom det ligger långt från centrum i utkanten av staden vilket 
skulle resultera i mycket körning av föräldrar och ökade trafikmängder på 
redan högt trafikerade gator. Därutöver skulle det innebära kostsamt 
markköp och nya idrottshallar. 

Område 50 
Området bedöms som mindre lämpligt för lokalisering av skolverksamhet 
främst eftersom området angränsar till länsväg 184 och ligger i närheten av 
Västra Stambanan. Dessutom ligger området långt från centrum och bedöms 
innebära mycket körning av föräldrar. 

Område 51 
Lokalisering av skolverksamhet inom området bedöms som mindre lämpligt 
främst eftersom området angränsar till Västra stambanan och länsväg 184. 
Det skulle krävas ett flertal utredningar och nya ytor för verksamheter. Det 
innebär en lång och kostsam process att köpa marken. Sammantaget finns få 
fördelar med lokalisering av skolverksamhet inom området. 
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Andra urvalet 
Av de ursprungliga 51 områdena har sju stycken bedömts som lämpliga för 
fortsatt utredning. De beskrivs var och en nedan genom en generell 
beskrivning för områdets lämplighet och genom en schablonmässig 
kostnadsuppskattning för varje plats. 

För den generella bedömningen av platsernas lämplighet har den sedan 
tidigare projekterade byggnaden använts som utgångspunkt eftersom det är 
kostnadsmässigt fördelaktigt att nyttja den projektering som redan är 
genomförd. Gällande idrottsundervisning så kräver skolan att det 
schemaläggningsmässigt pågår fyra idrottslektioner parallellt under hela 
skoldagen. För att detta ska fungera bör gångvägen mellan skolan och 
idrottshallar inte överstiga 5 minuters promenad. Vad gäller närhet till andra 
skolor finns främst ett mervärde i en placering med närhet till 
Ållebergsgymnasiet där utbyte kan ske mellan skolorna, snarare än närhet 
till F-6 skola.  

Kostnadsuppskattningen är en grov- och schablonbaserad beräkning. Den 
tar sin utgångspunkt i att varje område har samma kostnad för byggnad, 
utemiljö och trafikangöring. Dessa kostnader är baserade på de projekterade 
kostnaderna för Platåskolan vid det före detta kalkbrottet. 
Kostnadssammanställningarna som är gjorda för respektive område är 
fördyrande kostnader jämfört med att uppföra skolan på den sedan tidigare 
utpekade platsen vid det före detta kalkbrottet.  

Område 4 
Området bedöms som lämpligt för lokalisering av 
skolverksamhet främst eftersom det ligger i 
närheten av bostadsområden och har god tillgång 
till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och 
möjlighet till utnyttjande av befintliga 
idrottsplatser.  

Den befintliga projekteringen för skolbyggnaden 
fungerar på platsen men på grund av avståndet till 
idrottsanläggningarna på Odenområdet kan det 
komma att krävas nya idrottshallar alternativt 
skulle minst en salsutredning behöva genomföras. 

Eventuellt kan befintliga idrottshallar användas inklusive Dotorpshallen 
men avståndet till Odenområdet är i längsta laget för att skapa en optimal 
schemaläggning. Uteidrotten kan bedrivas på Dotorp.  

Mycket av infrastrukturen finns färdig liksom trafiksäkerhetsåtgärder, med 
goda anslutnings- och parkeringsmöjligheter. Möjlighet att samordna med 
Dotorpsskolan vad gäller parkering, hämta/lämna, varutransport och 
upphandlad skolskjuts. Trafikflöden kan separeras men en ny 
trafikprojektering kommer att krävas och likaså en markprojektering. Två 
11-mannaplaner, tre 7-mannaplaner och en gräsplan för spontanidrott 
behöver ersättas liksom tillhörande omklädningsrum och materialförråd. De 
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geotekniska förutsättningarna på platsen innebär omkostnader för 
grundläggning av byggnaden. Det finns en mindre torräng i närheten av 
området vilken bör kunna undvikas, men om detta inte är möjligt 
tillkommer kostnader för kompensationsåtgärder. 

Totalt innebär en placering på denna plats fördyrande omkostnader (jämfört 
med placering vid före detta kalkbrottet) som uppskattas till cirka 40,55 
miljoner kronor. Till denna summa finns en riskfaktor gällande byggnaden, 
som kräver en fördjupad utredning för att kunna uppskatta en ungefärlig 
kostnad. 

Område 5 
Området bedöms som lämpligt för lokalisering av 
skolverksamhet eftersom det bland annat finns 
goda trafikförhållanden, marken är kommunägd 
och i anslutning till tätbefolkade bostadsområden 
och grönområden.  

Därutöver ligger området precis så att 
Odenområdet kan användas för 
idrottsundervisning. Dock skulle det innebära att 
naturvårdsobjekt skulle kunna påverkas negativt 
och ett viktigt grönområde skulle försvinna som är 
svårt att ersätta. Grönområdet har en viktig 

funktion i staden, dels som rekreationsområde för närboende och dels som 
spridningskorridor för växt- och djurliv. Grönytor som tas i anspråk skulle 
behöva kompenseras vilket innebär vissa omkostnader.  

Området som helhet är kuperat och smalt, framför allt vid Wetterlinsgatan 
vilket medför svårigheter vad gäller placering av skolbyggnad men det kan 
också innebära omfattande markarbeten. Det skulle innebära att en ny 
projektering krävs av skolbyggnaden och av utemiljön. Avståndet till 
idrottsanläggningarna på Odenområdet gör att det krävs en ny salsutredning 
för att kunna skapa en optimal schemaläggning. Det bedöms även föreligga 
svårigheter att möjliggöra för och placera angöringsytor som innebär 
separation av de olika transportslagen. För att kunna lösa trafikflöden till 
området skulle ett jätteträd behöva tas ner. Nivåskillnaderna i området gör 
även att varutransporter och hämta/lämnazoner blir svåra att lösa. Det finns 
flertalet parkeringsplatser på motsatt sida av Wetterlinsgatan som kan 
samnyttjas. 

Totalt innebär en placering på denna plats fördyrande omkostnader (jämfört 
med placering vid före detta kalkbrottet) som uppskattas till cirka 37,81 
miljoner kronor. Till denna summa finns riskfaktorer gällande 
trafikförsörjning och elförsörjning, som kräver fördjupade utredningar för 
att kunna uppskatta en ungefärlig kostnad. 
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Område 7 
Området bedöms som lämpligt för lokalisering av 
skolverksamhet främst eftersom det finns goda 
möjligheter att använda Odenområdet för 
idrottsundervisning samt möjlighet till 
synergieffekter med gymnasiet. Området är redan 
idag detaljplanelagt för allmänt ändamål, där skola 
ingår. Befintlig detaljplan har dock en lägre 
byggnadshöjd än vad som krävs för den 
projekterade skolbyggnaden, men en 
detaljplaneprocess för att ändra byggnadshöjden är 
en enklare planprocess än vid upprättande av en 
helt ny detaljplan för skolverksamhet.  

Trafiksituationen är till stor del anpassad för skolverksamhet eftersom det 
ligger i anslutning till gymnasieskolan. Marken ägs av kommunen och det 
finns inga kulturmiljövärden och få naturvärden. Närheten till 
gymnasieskolan kan dock medföra problem med sammanblandning av 
skolornas elever.  

Fotbollsplaner, ishallen och förskolan Lilla Gunghästen kan behöva flyttas. 
Ett fåtal utredningar skulle troligen krävas. Platsen kräver inte en ny 
projektering av skolbyggnaden, den projekterade skolan kan placeras på ett 
bra sätt inom området och platsen ger en relativt bra tillgång till 
idrottsanläggningarna på Odenområdet. Mycket av infrastrukturen finns 
färdig liksom trafiksäkerhetsåtgärder, med goda anslutnings- och 
parkeringsmöjligheter vid Odenhallen och Odenvi. Möjlighet att samordna 
med Ållebergsgymnasiet vad gäller parkering, hämtning och lämning samt 
kollektivtrafikresor med Västtrafik. Trafikflöden kan separeras på ett 
fördelaktigt sätt och ytor för parkeringsplatser kan tillskapas. Placering av 
skolan på platsen skulle innebära att två konstgräsfotbollsplaner för 11-
mannaspel och flera bouleplaner samt en löparslinga behöver ersättas. 

Totalt innebär en placering på denna plats fördyrande omkostnader (jämfört 
med placering vid före detta kalkbrottet) som uppskattas till cirka 39,3 
miljoner kronor. Till denna summa finns en riskfaktor gällande vatten- och 
avloppsförsörjning, som kräver en fördjupad utredning för att kunna 
uppskatta en ungefärlig kostnad. 

Område 15 
Detta område har vid denna genomgång delats i två områden som delvis 
överlappar varandra. De har fått benämningen 15A och 15B och avgränsas 
genom nedan indelning. Område 15A är inringat i vitt och område 15B är 
inringat i svarta streck. 
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Område 15A 
Lokalisering av skolverksamhet inom området 
bedöms som lämpligt främst eftersom det finns 
goda trafikförhållanden samt närhet till både 
Odenområdet och gymnasiet. Det finns varken 
viktiga kulturmiljövärden eller naturvärden. 
Området ligger nära stadskärnan och bedöms vara 
gynnsamt för näringslivet även om ytor för 
verksamheter tas i anspråk. Det skulle krävas 
markköp, flertalet utredningar samt eventuellt ny 
projektering av skolan. Skolbyggnaden kan 
placeras inom området men inte på ett optimalt 
sätt eftersom platsen är mycket långsmal.  

Området har det bästa läget vad gäller närhet till idrottsanläggningarna på 
Odenområdet samt för att uppfylla parkeringsbehovet. Det finns möjlighet 
till två eller tre angöringspunkter för trafik. Etablering inom området 
innebär att privatägd mark behöver förvärvas av kommunen och flera 
byggnader måste rivas. Det innebär troligen också att marken behöver 
saneras då den tidigare använts för verksamheter. Bullerskydd skulle krävas 
utmed större delen av Odengatan och/eller Hollendergatan för att kunna 
skapa en lämplig utemiljö. Det skulle dessutom krävas trafikåtgärder på 
Odengatan och Åslegatan måste tas i anspråk vilket bedöms kunna få 
långtgående negativ påverkan på framförallt Fogdegatan. Det krävs ny 
markprojektering.  

Totalt innebär en placering på denna plats fördyrande omkostnader (jämfört 
med placering vid före detta kalkbrottet) som uppskattas till cirka 32,22 
miljoner kronor. Till denna summa finns riskfaktorer gällande vatten- och 
avloppsförsörjning, markarbeten och markförvärv, som kräver fördjupade 
utredningar för att kunna uppskattas ungefärliga kostnader för. 
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Område 15B 
Lokalisering av skolverksamhet inom området 
bedöms som lämpligt främst eftersom det finns 
goda trafikförhållanden samt närhet till både 
Odenområdet och gymnasiet. Det finns varken 
viktiga kulturmiljövärden eller naturvärden. 
Området ligger nära stadskärnan och bedöms vara 
gynnsamt för näringslivet även om ytor för 
verksamheter tas i anspråk. Det skulle krävas 
markköp, utredningar samt eventuellt ny 
projektering av skolan. Skolbyggnaden kan 
placeras inom området men inte på ett optimalt 
sätt. 

Området har det bästa läget vad gäller närhet till idrottsanläggningarna på 
Odenområdet samt för att uppfylla parkeringsbehovet. Det finns möjlighet 
till två eller tre angöringspunkter för trafik. Etablering inom området 
innebär att privatägd mark behöver förvärvas av kommunen och flera 
byggnader måste rivas. Det innebär troligen också att marken behöver 
saneras då den tidigare använts för verksamheter. Bullerskydd skulle krävas 
utmed större delen av Odengatan och/eller Hollendergatan för att kunna 
skapa en lämplig utemiljö. Det skulle dessutom krävas trafikåtgärder på 
Odengatan och på Hollendergatan. Delar av Marknadsgatan skulle troligen 
behöva tas bort vilket skulle ge påverkan på trafiken i området. Det krävs ny 
markprojektering. 

Totalt innebär en placering på denna plats fördyrande omkostnader (jämfört 
med placering vid före detta kalkbrottet) som uppskattas till cirka 30,22 
miljoner kronor. Till denna summa finns riskfaktorer gällande vatten- och 
avloppsförsörjning, markarbeten och markförvärv, som kräver fördjupade 
utredningar för att kunna uppskattas ungefärliga kostnader för. 

Område 19 
Området bedöms som lämpligt för lokalisering av 
skolverksamhet främst eftersom trafiksituationen 
är gynnsam, det går att använda Odenområdet och 
möjlighet till synergieffekter med gymnasiet. Det 
finns inga naturvärden men polishuset har ett 
regionalt kulturhistoriskt bevarandevärde. Marken 
är kommunägd men för att skapa tillräckligt med 
ytor krävs att polishuset, förskolan och 
parkeringsplatserna rivs och måste då ersättas. 
Den projekterade byggnaden kan placeras inom 
området men inte på ett optimalt sätt eftersom 
området är långsmalt och det finns stora 

höjdskillnader inom området vilket innebär att omfattande markarbeten 
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skulle krävas. Det kan krävas en ny projektering av skolbyggnaden och det 
krävs en ny markprojektering. 

En placering inom detta område skulle få stora konsekvenser på 
trafikförsörjningen inom stadens centrala delar eftersom Trädgårdsgatan 
utmed Hästbacken troligen skulle behöva tas bort liksom Petter Ryttings väg 
och även trafiken på Fogdegatan skulle påverkas. Parkeringssituationen i 
stadskärnan skulle påverkas i och med att parkeringen på Hästbacken skulle 
försvinna om skolan byggs i detta område. Idrottsanläggningarna på 
Odenområdet kan användas och trafik kan separeras för att uppnå 
trafiksäkerhet och det finns parkeringsplatser. Polishuset och Hästbackens 
förskola måste rivas och ersättas vilket innebär att skyddsrum som finns i 
dessa byggnader försvinner. Trädgårdsgatan måste flyttas eller stängas av 
för trafik och dess konsekvenser för trafikflödet i staden måste utredas 
vidare. Det finns även tre alléer inom området som skulle kunna påverkas 
vilka i så fall behöver kompenseras.  

Totalt innebär en placering på denna plats fördyrande omkostnader (jämfört 
med placering vid före detta kalkbrottet) som uppskattas till cirka 116,2 
miljoner kronor. Till denna summa finns riskfaktorer gällande markarbeten 
och nytt polishus, nya skyddsrum samt påverkan på trafiken, som kräver 
fördjupade utredningar för att kunna uppskattas ungefärliga kostnader för. 

Område 20 
Utredningen ska identifiera alternativa placeringar för en högstadieskola 
ifall detta område inte fungerar. Därmed kommer detta område inte att 
föreslås för vidare utredning. Att området finns med även i denna utredning 
visar att den ursprungliga placeringen fortsatt är fördelaktig ur flera 
perspektiv.  

Område 48 
Området bedöms som lämpligt för lokalisering av 
skolverksamhet främst eftersom det finns stora 
ytor med goda trafikanslutningsmöjligheter och 
skulle innebära en vitalisering av området. 
Därutöver är redan trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder vidtagna. Området ligger dock i utkanten 
av staden med långt till många delar av tätorten 
och samtliga målpunkter öster om Danska vägen.  

En etablering inom detta område skulle kunna 
innebära att parkmark, sjukhusområdet, förskola 
och bostäder tas i anspråk. Det skulle också krävas 

ett större antal utredningar. Befintlig projektering av skolbyggnaden kan 
användas och byggnaden kan placeras inom området på ett bra sätt men en 
ny markprojektering krävs. Avståndet till idrottsanläggningarna på 
Odenområdet är för långt och nya idrottshallar behöver byggas. Om skolan 
skulle placeras i området utan att idrottshallar byggs skulle eleverna behöva 
bussas mellan skolan och idrottshallarna på Odenområdet vilket inte är en 
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hållbar lösning. För att idrottslektionerna ska kunna hållas på ett optimalt 
sätt krävs troligtvis att tre nya idrottshallar uppförs.  

Trafikflöden kan separeras till tre eller fyra punkter vilket skapar trafiksäkra 
lösningar. Det är oklart hur handikapparkering ska ordnas och 
trafikprojektering behöver genomföras eftersom området ligger långt från 
övriga målpunkter. Ett flerbostadshus inklusive en förskola måste troligen 
rivas, men detta beror på var inom området skolan placeras. Marken ägs inte 
av kommunen vilket innebär att ett markförvärv skulle behövas. I 
närområdet finns ett naturreservat vilket inte får påverkas av en byggnation.  

Totalt innebär en placering på denna plats fördyrande omkostnader (jämfört 
med placering vid före detta kalkbrottet) som uppskattas till cirka 105,25 
miljoner kronor. Till denna summa finns riskfaktorer gällande idrottshallar 
och platsspecifika kostnader beroende på var inom området byggnader och 
anslutningar placeras, som kräver fördjupade utredningar för att kunna 
uppskattas ungefärliga kostnader för. 
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Slutsatser 
Efter genomgången av de sju mest lämpliga områdena har det framkommit 
att samtliga områden innebär fördyrande omkostnader, att ytterligare 
utredningar och fördjupningar behöver genomföras liksom andra åtgärder, 
men i lite olika hög utsträckning. 

Det framgår tydligt att område 19 och 48 innebär orimliga omkostnader för 
att fortsatt vara relevanta som alternativ för en ny högstadieskola. Områdena 
15A och 15B kan vid en första anblick framstå som rimliga ur ett 
kostnadsperspektiv men eftersom marken inte är i kommunal ägo så 
kommer dessa kostnadsaspekter att öka rejält för markåtkomst och troligen 
även för rivning och sanering. Områdena är dessutom inte de mest optimala 
sett till deras utbredning/form samt trafik- och bullersituation. Detta gör 
sammantaget att område 15A och 15B anses som mindre relevanta alternativ 
för en ny högstadieskola.  

I jämförelsen mellan återstående områden 4, 5 och 7 ser 
kostnadsuppskattningarna relativt jämna ut. Samtliga av dessa områden ägs 
av kommunen och riskfaktorerna är överskådliga. Både område 4 och 5 är 
placerade med relativt långt avstånd från Odenområdet vilket gör det 
problematiskt att schemalägga för idrottslektionerna. Båda dessa områden 
har dessutom vissa problem med markförhållandena. Område 4 har delvis 
dåliga grundläggningsförhållanden och område 5 har en mycket kuperad 
terräng. Område 5 har dessutom en utbredning/form som försvårar att nyttja 
befintlig projektering av byggnaden och försvårar för trafikförsörjningen. 
Detta gör att område 5 anses som ett mindre lämpligt alternativ för en ny 
högstadieskola.  

Område 4 och 7 innebär att ny plats för fotbollsplaner och andra 
fritidsanläggningar behöver tas fram och nyanläggning av dessa funktioner 
behöver genomföras. Båda områdena ligger i anslutning till andra skolor, 
men område 7 har närheten till Ållebergsgymnasiet som anses som 
fördelaktigt i förhållande till en F-6 skola. Område 7 har god närhet till 
Odenområdet för idrottslektioner. På grund av ovanstående anses därför 
område 4 som ett mindre lämpligt alternativ för en ny högstadieskola. 

Sammantaget sett till bland annat omkostnader, utbredning/form på yta, 
befintliga markförhållanden, möjlighet till trafikförsörjning, närhet till 
idrottsområde och möjlighet till ett begränsat planförfarande gör att område 
7 anses som det mest lämpade alternativet för en ny högstadieskola i det fall 
placeringen vid det före detta kalkbrottet (område 20) inte skulle vara 
möjlig.   
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Buffert 1500 m

Centrumpunkter
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Teckenförklaring

Filtrerade fastighetsytor, se bilaga 3 för beskrivning av analysen.
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* visar fastighetsytor där kommunen eller kommmunägda bolag är lagfaren ägare



Kartbilaga 2
Datum: 2021-06-18

 © Lantmäteriet Geodatasamverkan 
 och Falköpings kommun

* visar fastighetsytor där kommunen eller kommmunägda bolag är lagfaren ägare

Utkast

Filtrerade fastighetsytor, area ≥ 25 000 kvm, se bilaga 3 för beskrivning av analysen.

Buffert 1500 m

Centrumpunkter

Kommunägd*

Övriga lagfarna ägare

Teckenförklaring

Skala: 



För analysen så skapades buffertcirklar med 1500 m radie runt två platser, Köttorget och Resecentrum.

Presenterar utvalda områden baserade på analysen som visas i kartbilaga 1 och 2.

Fastighetsytor där taxeringsenheter är småhusenheter, hyreshusenheter, ägarlägenheter och elproduktionsenheter
filtrerades bort. Långsmala fastigheter med omöjlig placering av skola eller där ytan inte heller kan vara till nytta vid en
eventuell sammanslagen yta exkluderades manuellt genom ett klipplager. Typiska fall är gatufastigheter.

Samma analys som för kartbilaga 1 förutom att ett sista steg adderades där kvarvarande fastighetsytor mindre än 25 000
kvm filtrerades bort.

Bortfiltrerade fastighetsytor har följande typkoder från Skatteverket.

210  Småhusenhet, tomtmark
213  Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 
220  Småhusenhet, bebyggd 
223  Småhusenhet, bostadsbyggnad med lokaler 
225  Småhusenhet, småhus på ofri grund 
230  Småhusenhet,  grupphusområde enligt 12 kap. 3 § FTL
240  Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet 
280  Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 
281  Småhusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) 
299  Småhusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

300  Hyreshusenhet, preliminär typkod
310  Hyreshusenhet, tomtmark 
311  Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 
313  Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 
320  Hyreshusenhet, bostäder
321  Hyreshusenhet, bostäder och lokaler 
322  Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad 
323  Hyreshusenhet, kiosk 
324  Hyreshusenhet, parkeringshus/garage 
325  Hyreshusenhet, lokaler
326  Hyreshusenhet, kontor inom industrimark 
340  Hyreshusenhet, byggnad på vattenfastighet 
380  Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 
381  Hyreshusenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL) 
399  Hyreshusenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

510  Ägarlägenhetsenhet, obebyggd 
513  Ägarlägenhetsenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 
520  Ägarlägenhetsenhet, bostad 
580  Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 2 § 2 st. FTL) 
581  Ägarlägenhetsenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 4 § FTL)

700  Elproduktionsenhet, preliminär typkod
711  Elproduktionsenhet, outbyggt strömfall 
712  Elproduktionsenhet, tomt till kraftvärmeverk 
713  Elproduktionsenhet, (vatten) byggn.värde < 50 000 
714  Elproduktionsenhet, ersättningskraft 
715  Elproduktionsenhet, tomt till kärnkraftverk 
716  Elproduktionsenhet, tomt till kondenskraftverk 
717  Elproduktionsenhet, tomt till gasturbinanläggning 
718  Elproduktionsenhet, tomt till vindkraftverk 
719  Elproduktionsenhet, (värme) byggn.värde < 50 000 
720  Elproduktionsenhet, vattenkraftverk 
730  Elproduktionsenhet, kärnkraftverk 
731  Elproduktionsenhet, kondenskraftverk 
732  Elproduktionsenhet, kraftvärmeverk 
733  Elproduktionsenhet, gasturbinanläggning 
734  Elproduktionsenhet, vindkraftverk 
739 Elproduktionsenhet, vindkraftverk byggn.värde <50 000 
740  Elproduktionsenhet, vindkraftverk i vattenområde 
790  Elproduktionsenhet, vindkraftverk som inte tagits i drift 
799  Elproduktionsenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Källa:
https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/fastighet/fastighetstaxering/typkoder.4.3f4496fd14864cc5ac9126d.html

Karta områden lokalisering av ny skola 

Bilaga 3
Datum: 2021-06-18
Utkast

Kartbilaga 1

Kartbilaga 2



Bedömningsmatris lokaliseringsutredning 

Område 1 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av flertalet 
detaljplaner antagna mellan 1990 och 
2011 som i huvudsak reglerar markens 
användning till småindustri, industri 
samt järnvägsspår. En mindre del av 
området omfattas även av ett pågående 
detaljplaneuppdrag. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Stora delar av området är enligt 
SGU så kallad fastmark bestående 
av lerig morän med troligen goda 
grundläggningsförhållanden. 

Delar av området utgörs enligt SGU av 
så kallad icke fast mark bestående av 
fyllningsmaterial med troligen dåliga 
grundläggningsförhållanden. Det finns 
åtta potentiellt förorenade områden. 

Geotekniska förhållanden och 
grundläggningsförutsättningar behöver 
troligen utredas samt miljöteknisk 
markundersökning genomföras.  

Buller och risker Delar av området är inom tryggt 
avstånd från transportleder för 
farligt gods. 

Området angränsar Västra stambanan 
och Länsväg 184 och Bangatan som alla 
bedöms bidra med buller till området. 
Västra stambanan och Länsväg 184 är 
transportleder för farligt gods. 

Buller- och vibrationsförhållanden samt risker 
kopplade till transport av farligt gods behöver 
troligen utredas.  

Naturvärden och 
grönområden 

Ej så ekologiskt känsliga miljöer, 
endast litet område upptaget i 
Naturvårdsprogrammet 

En del rödlistade arter av fåglar, t ex 
svart rödstjärt. Många ej så vanliga 
växter kopplade till ruderatmiljöer 
(påverkade ytor) 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd, ev 
buskmusinv. 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lågt bevarandevärde, inga 

utpekade kulturmiljöer berörs 
  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  



Idrottsanläggningar Dotorpshallen. Det är ca 10-18 
minuters gångväg.  
Hallen används dock av 
Dotorpsskolan. Innebär 
begränsad användning för ett 
högstadium. 

För långt från Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. 

Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

Förhållandevis nära Dotorp 
idrottsområde 

För långt från Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. 

Kräver nya idrottshallar 

Fastighetsfrågor Stor fastighet. Bra infrastruktur  Ej kommunal mark. Företagsarena 
Järnväg till dryport genom fastigheten 
Saknad av naturmark. ligger långt från 
Lärcenter som inte innebär någon 
användning för ett högstadium. 

Idrottshall(ar)ingår inte i uppdraget. 
Finns tillräcklig mediaförsörjning 
Inköp av mark.  
Planändringar 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process.  

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar 

Avlägsen plats kan innebära mindre 
andel som cyklar och går vilket ökar 
trafiken inom skolområdet . 

Entréer mot Brogärdesgatan kan kräva 
planskild gång- och cykelpassage. 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns inte, men 
närhet till resecentrum 

Kan begränsa möjligheten för 
kollektivtrafiken att utvecklas, finns få 
platser kvar runt resecentrum för 
pendelparkering och cykelparkering. 

 

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
God tillgång parkering 

Sänkt hastighet kan påverka trafikflöden 
negativt: längre transporttid för 
leveranser. Ökad belastning på 
Järnvägsgatan vid resecentrum av 
biltrafik och fler gående/cyklister som 
ska korsa Järnvägsgatan vid 
resecentrum. 

Entréer måste ligga mot Mössebergsgatan då 
farthinder inte är ett alternativ på den delen 
av Brogärdesgatan. Trafikutredning där flöden 
och påverkan på Järnvägsgatan och 
korsningen Brogärdesgatan och 
Mössebergsgatan studeras. 

Trafiksäkerhet Inga målpunkter öster om 
Brogärdesgatan (närmast är ICA 

Nya korsningspunkter för oskyddade 
trafikanter över Brogärdesgatan kan 

Hastighet sänks till 30 km/h på 
Brogärdesgatan och Mössebergsgatan. 



Supermarket men där finns 
övergångsställe), minskar risken 
att korsningspunkter uppstår på 
Brogärdesgatan 

uppstå när Fåraberget byggts ut. Ligger i 
direkt anslutning till trafikintensiv 
infartsgata med hög andel tung trafik 
och järnvägen. Stängsel saknas. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv. 

 

Stadsutveckling  Området är viktigt för kommunens 
näringsliv med lättare industrier.  

Nya ytor för näringsliv skulle behövas 

Närmiljö  De verksamheter som återstår i 
området kommer finnas i direkt närhet 
till en ny skola liksom järnväg och större 
trafikleder. 

 

 

  



Område 2 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av flertalet 
detaljplaner antagna mellan 1974 och 
2014 som i huvudsak reglerar markens 
användning till småindustri, industri 
samt järnvägsspår och natur. En del av 
området omfattas även av ett pågående 
detaljplaneuppdrag. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av så kallad fastmark 
bestående av lerig morän och 
isälvssediment med troligen goda 
grundläggningsförhållanden. 

Inom området finns det åtta potentiellt 
förorenade områden. 

En miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras. 

Buller och risker Stora delar av området är inom 
betryggande avstånd från 
transportled för farligt gods. 

Området angränsar till Länsväg 184, 
Bangatan samt Nordmannagatan som 
bedöms bidra med buller. Länsväg 184 
är transportled för farligt gods. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods kan komma att 
behöva utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Få ekologiskt känsliga miljöer, 
dock några torrängar  

En hel del rödlistade (20-tal) och 
fridlysta växter som backsippa och 
säfferot. Många ej så vanliga växter 
kopplade till ruderatmiljöer. Mindre 
torräng Natura 2000 samt en större 
torräng mitt i området. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd, 
kompensation/anpassning till torrängsmiljöer 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lågt bevarandevärde, inga 

utpekade kulturmiljöer berörs 
  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  



Idrottsanläggningar Dotorpshallen. Det är ca 10-15 
minuters gångväg.  
Hallen används dock av 
Dotorpsskolan. Begränsad 
användning för ett högstadium. 

För långt från Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. 

Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

Förhållandevis nära Dotorp 
idrottsområde 

För långt från Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. 

Kräver nya idrottshallar 

Fastighetsfrågor Stor fastighet. Bra infrastruktur  Ej kommunal mark. Företagsarena 
Saknad av naturmark 

Avetablering befintliga verksamheter 

Markägare  Privatägd mark 
 

Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process.  

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar. 

Ökad belastning på Järnvägsgatan vid 
resecentrum av biltrafik och fler 
gående/cyklister som ska korsa 
Järnvägsgatan vid resecentrum. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns inte, men 
närhet till resecentrum 

Kan bli aktuellt med skolskjuts från B5 
men påverkar inget om stadstrafikens 
linjenät tillgodoser behovet. 

 

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Inga målpunkter öster om 
Södermannagatan (närmast är 
ICA Supermarket söderut) 

Infrastruktur inte anpassad för typen av 
verksamhet. Ligger i direkt anslutning 
till gata med hög andel tung trafik och 
statlig väg med infarten till centrum och 
Fåraberget med troligt ökande 
trafikmängder inklusive tunga 
transporter. Breda industrigator med 
höga hastigheter, gatan har BK1 och 
farthinder är således inte möjligt 

Entréer mot Nordmannagatan. 
Trafikutredning där flöden och påverkan på 
Järnvägsgatan och korsningen Brogärdesgatan 
och Postgårdsgatan studeras. 

Trafiksäkerhet Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter på få ställen och 
samlat. Ytorna finns för 
funktionella trafiklösningar 

Korsningspunkt oskyddade trafikanter 
över Södermannagatan kan uppstå när 
Fåraberget byggs ut (farthinder inte 
möjligt). Korsningspunkt oskyddade 

Trafiksäkrad passage Postgårdsgatan och 
Nordmannagatan. Sänkt hastighet 30 km/h på 
Södermannagatan och Nordmannagatan 



trafikanter över Nordmannagatan 
(farthinder inte möjligt). Korsningspunkt 
oskyddade trafikanter över 
Postgårdsgatan kan uppstå. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv. 

 

Stadsutveckling Viss stadsdelsomvandling pågår i 
och med planläggning för 
idrottsändamål, en skola i 
området skulle ytterligare stärka 
detta.  

Området är viktigt för kommunens 
näringsliv med lättare industrier.  

Nya ytor för näringsliv skulle behövas 

Närmiljö  De verksamheter som återstår i 
området kommer finnas i direkt närhet 
till en ny skola liksom större trafikleder. 

 

 

  



Område 3 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Delvis utpekat som 

verksamhetsområde, delvis som 
tätortsutbyggnad och delvis som 
naturområde. Delar av området är i linje 
med gällande översiktsplan. 

 

Gällande detaljplan Området är huvudsakligen inte 
planlagt.  

Delar av området omfattas av delar av 
två detaljplaner antagna 2019 och 2020. 

Ny detaljplan skulle krävas.   

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av så kallad fastmark 
bestående av lerig morän med 
troligen goda 
grundläggningsförhållanden. 

Området sluttar kraftigt västerut från 
Fårabergets kulle förutom i norr där det 
finns en platå. 

Hantering av höjdskillnader kan behöva 
undersökas närmare. 

Buller och risker Stora delar av området är på 
betryggande avstånd från 
transportled för farligt gods och 
trafikbuller. 

Området angränsar i norr till Länsväg 
184 som bedöms bidra med buller och 
är transportled för farligt gods. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods kan komma att 
behöva utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Nära till naturen/skolskog  Större tätortsnära natur- och 
friluftsområde med många äldre träd 
och skogsmiljöer. Flertal ekologiskt 
känsliga miljöer. Många rödlistade och 
fridlysta arter av fåglar och kärlväxter 
samt en mängd biotopskyddade alléer 
och skyddsvärda träd.  

Naturvärdesinventering där det inte redan har 
gjorts. Kan komma att kräva mycket 
anpassning och kompensation. 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde och delvis 

(de norra delarna) mindre 
känsligt område 

De södra delarna omfattas av känsligt 
område. Området omfattar fornlämning 
och viktiga siktlinjer samt alléer och 
stenmurar.  

Volym- och siktanalyser behöver genomföras. 
Eventuellt även arkeologisk undersökning, 
beroende på placering inom området.  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  



Idrottsanläggningar Dotorpshallen. Det är ca 10-15 
minuters gångväg.  
Hallen används dock av 
Dotorpsskolan. Begränsad 
användning för ett högstadium. 

För långt från Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. 

Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

Förhållandevis nära Dotorp 
idrottsområde 

För långt från Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. 

Kräver nya idrottshallar 
 

Fastighetsfrågor Stor yta. Mycket naturmark  
Nya etableringar i närområdet 
medför utveckling av 
infrastruktur till området 

Alla behov på ytor måste finnas inom 
fastighet. Mycket exploatering av 
marken behövs 
Fornlämningar.  

Förnödenheter, biotopskydd, artskydd?, 
Planändringar, trafikytor som parkeringar 
samt behov av nya idrottshallar 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar. 

Ökad belastning på Järnvägsgatan vid 
resecentrum av biltrafik och fler 
gående/cyklister som ska korsa 
Järnvägsgatan vid resecentrum. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns inte, men 
närhet till resecentrum 

Kan inskränka på totalt antal bostäder 
på Fåraberget vilket även kan innebära 
minskat underlag för kollektivtrafik 
(cirka 120 anställda mot 2-300 
bostäder?) 

 

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Inga målpunkter väster om 
Södermannagatan. Ytorna finns 
för funktionella trafiklösningar 

Ligger i direkt anslutning till gata med 
hög andel tung trafik och statlig väg 
med infarten till centrum och 
Fåraberget med troligt ökande 
trafikmängder inklusive tunga 
transporter. 

Trafikutredning där flöden och påverkan på 
Järnvägsgatan och korsningen Brogärdesgatan 
och Postgårdsgatan studeras. 

Trafiksäkerhet Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter på få ställen och 
samlat. 

Söder om Postgårdsgatan finns ICA 
Supermarket och öster om 
Sikagårdsgatan finns OK, Sikagårdsgatan 
har inga hastighetssäkrade passager.  

Sänkt hastighet 30 km/h på Södermannagatan  



Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv. 

 

Stadsutveckling I området pågår utveckling av 
bostadsområde vilket skulle 
kunna fungera som ett bra 
komplement i området. 

En ny skola skulle uppta mark som 
skulle kunna användas för bostäder. 

Utformningen av bostadsområdet skulle 
behöva omarbetas och nya områden för 
bostäder behöver prioriteras. 

Närmiljö Nära anslutning till 
bostadsområden och 
grönområde. 

Jordbruksmark tas i anspråk. Lokaliseringsprövning (enligt MB, 3 kap, 4 §) 
behöver göras för att bebygga jordbruksmark. 

 

  



Område 4 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Delvis utpekat som ett viktigt 

grönområde, dvs strider mot gällande 
översiktsplan, och delvis utpekat som 
befintlig tätort. 

 

Gällande detaljplan  Området omfattas av ett flertal planer 
antagna mellan 1976 och 1996 som i 
huvudsak reglerar markanvändningen 
inom området till parkmark, skola, 
folkpark och bostäder.  

Ny detaljplan skulle krävas.   

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

I västra delen av området består 
marken enligt SGU av lerig morän 
och räknas som så kallad 
fastmark med troligen goda 
grundläggningsförhållanden. 

Marken inom stora delar av området 
består enligt SGU av fyllningsmaterial 
och glacial silt. Enligt SGU är marken så 
kallad icke fast mark bestående av 
fyllningsmaterial med troligen dåliga 
grundläggningsförhållanden. Det finns 
ett potentiellt förorenat område.  

Geotekniska förhållanden behöver troligen 
undersökas. En miljöteknisk 
markundersökning kan bli aktuell. 

Buller och risker Området bedöms inte påverkas 
av höga nivåer av trafikbuller och 
ligger på betryggande avstånd 
från transportled för farligt gods. 

  

Naturvärden och 
grönområden 

Få ekologiskt känsliga miljöer. Ej 
naturvårdsprogrammet  

Ca 10 rödlistade och några fridlysta 
arter av kärlväxter. En botaniskt rik kulle 
vid Dotorpskolan 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd, 
kompensation/anpassning till torrängsmiljöer 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs utöver 
Folkets park 

 Byggnaderna inom Folkets park skulle behöva 
utredas i en kulturmiljöutredning om de blir 
berörda av en ny skola. 

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts    



Idrottsanläggningar Gränsfall avstånd till 
Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 900 m 
gränsen. Dotorpshallen i direkt 
närhet. Hallen används dock av 
Dotorpsskolan. Innebär 
begränsad användning för ett 
högstadium. 

900 m går precis på områdesgränsen. Nytt idrottsområde för fotboll behöver 
utredas 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

Hyfsat nära oden/frejaområdet   

Fastighetsfrågor Stor yta, Nära fotbollsplaner, 
parkering vid folkparken 

Ökad belastning från skolskjutsar, 
biltrafik, ökning av hårdgjorda ytor, 
dåliga markförhållanden för byggnation 
då vi har höga markradonvärden 

Konsekvenser trafik, fastigheter, bygghöjd? 
Kan vi bygga 20m höjd? Större ytbehov 
Dagvatten 
Kräver helt ny projektering av skolan 

Markägare Kommunägd mark, förutom 
Folkets park 

  

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns och närhet till 
resecentrum 

  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Idrottshallar, skolkök, 
matsal, friytor, angöring för buss, 
parkering och på- och 
avstigningszoner skulle kunna 
samnyttjas med Dotorpsskolan. 
Innebär mindre trafik totalt sett 
för två skolor. Parkering med 
extremt låg beläggning finns inom 
cirka 400 meter söder om 
Wetterlinsgatan och öster om 
Hollendergatan. 

Boende berörs av ökad trafikmängd till 
området. Ökad belastning på utfart till 
Wetterlinsgatan av biltrafik och fler 
gående/cyklister. Sänkt hastighet kan 
påverka trafikflöden. 

 



Trafiksäkerhet Ligger inte i direkt anslutning till 
trafikintensiv gata. Målpunkter 
söder om Wetterlinsgatan 
innebär korsningspunkter med 
oskyddade trafikanter varav två 
redan är hastighetssäkrade. 
Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter kan centreras mot 
hastighetssäkrade passager 

Ökat flöde av oskyddade trafikanter 
över Wetterlinsgatan. 

Trafiksäkrad passage Wetterlinsgatan vid 
Trinnöjegatan. Sänkt hastighet 30 km/h på del 
av Wetterlinsgatan och Trinnöjegatan 
 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv. 

 

Stadsutveckling  Antingen måste fotbollsplaner, skola 
eller parkmiljö tas bort.  

Ny lokalisering av fotbollsplaner och/eller 
skola behövs. 

Närmiljö Närhet till resecentrum och 
tätbefolkade bostadsområden. 

Östra delen av området används för 
dagvattenhantering. 

Dagvattenutredning behöver eventuellt göras. 

 

  



Område 5 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som viktigt grönområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan Området är till stor del inte 
planlagt.  

Området södra delar omfattas av två 
detaljplaner antagna mellan 1970 och 
1971 som reglerar markanvändningen 
inom området till framförallt park och 
gata. 

Ny detaljplan skulle krävas.   

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken består enligt SGU av lerig 
morän och räknas som så kallad 
fastmark med troligen goda 
grundläggningsförhållanden. 

Det finns stora höjdskillnader inom 
området förutom en platå i den södra 
delen nära Wetterlinsgatan. 

Hantering av höjdskillnader kan behöva 
undersökas närmare. 

Buller och risker I huvudsak bedöms inte området 
påverkas av höga nivåer av 
trafikbuller eller risker kopplade 
till transport av farligt gods. 

  

Naturvärden och 
grönområden 

Ganska låga naturvärden, ett 
mindre högklassigt objekt 

Fyra objekt i Naturvårdsprogrammet, 
varav ett mindre med högsta 
naturvärdesklass. Torrängsbacke och 
omgivande torrängar – ekologiskt 
känsliga. Torrängsbacken med många 
skyddsvärda arter varav en fridlyst. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd, 
kompensation/anpassning till torrängsmiljöer 

Friluftsliv    
Kulturvärden  Omfattas av känsligt område. Området 

omfattar fornlämningsmiljö och viktiga 
siktlinjer samt alléer och stenmurar. 

Volym- och siktanalyser behöver genomföras. 
Eventuellt även arkeologisk undersökning, 
beroende på placering inom området. 

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Gränsfall behov av skolskjuts  
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
Övre gränsen på avstånd.  



idrottshallar. Södra delen precis 
inom 900 m gränsen. 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Naturområde Naturområdet försvinner 
Stor skillnad på höjd inom fasighet 

Konsekvenser trafik, fastigheter, bygghöjd? 
Kan vi bygga 20m höjd? Större ytbehov 
Kräver helt ny projektering av skolan 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns och närhet till 
resecentrum 

  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Idrottshallar, skolkök, 
matsal, friytor, angöring för buss, 
parkering och på- och 
avstigningszoner skulle eventuellt 
kunna samnyttjas med 
Dotorpsskolan. Innebär mindre 
trafik totalt sett för två skolor 
(kanske till och med förbättrar 
dör Dotorpsskolan). Parkering 
med extremt låg beläggning finns 
inom cirka 100 meter söder om 
Wetterlinsgatan och öster om 
Hollendergatan. Boende berörs 
eventuellt inte av ökad 
trafikmängd till området 
beroende på hur anslutningar och 
entréer görs. 

Boende berörs eventuellt av ökad 
trafikmängd till området beroende på 
hur anslutningar och entréer görs. 
Ökad belastning på utfart till 
Wetterlinsgatan av biltrafik och fler 
gående/cyklister. 

Flödesanalys av påverkan från tillkommande 
trafikflöden på Wetterlinsgatan och/eller 
Postgårdsgatan samt Järnvägsgatan. 

Trafiksäkerhet Målpunkter söder om 
Wetterlinsgatan innebär 
korsningspunkter med oskyddade 

Ökat flöde av oskyddade trafikanter 
över Wetterlinsgatan. Sänkt hastighet 
kan påverka trafikflöden. 

Trafiksäkrad passage Wetterlinsgatan vid 
Källegatan. Sänkt hastighet 30 km/h på del av 
Wetterlinsgatan. 



trafikanter vid passage som redan 
är hastighetssäkrade. 
Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter kan centreras mot 
hastighetssäkrade passager. 

 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv. 

 

Stadsutveckling  Kan eventuellt försvåra en förlängning 
av Hollendergatan i framtiden. 

 

Närmiljö I anslutning till tätbefolkade 
bostadsområden och 
grönområden. 

Viktigt grönområde tas i anspråk som är 
svårt att ersätta. 

 

 

  



Område 6 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som befintlig tätort, dvs i 

linje med gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan Området omfattas av en 
detaljplan antagen 1970 som 
reglerar markanvändningen till 
allmänt ändamål. 

 Ny detaljplan behöver eventuellt inte arbetas 
fram.  

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
sedimentärt berg och utgör så 
kallad fast mark. Det finns inga 
potentiellt förorenade områden. 

  

Buller och risker Området bedöms inte utsättas 
för höga nivåer av trafikbuller 
eller risker kopplade till farligt 
gods. 

  

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
Naturvårdsprogrammet  

Många alléer i området. Enstaka 
rödlistade känsliga arter som stortimjan 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs. 

Byggnaderna omfattas av lokalt 
bevarandevärde. 

Byggnaderna skulle behöva utredas i en 
kulturmiljöutredning om deras yttre påverkas 
av en ny skola. 

Närhet till andra skolor  Här ligger redan Gymnasieskolan. 
Område 6 är inte aktuellt. 

 

Skolskjuts    
Idrottsanläggningar    
Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Finns tillgång till mediaförsörjning 
som el vatten, fjv, el 

finns ingen byggbar yta Kräver helt ny projektering av skolan 



Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns och angöring 
skolskjuts kan samordnas 

  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Idrottshallar, skolkök, 
matsal, friytor, angöring för buss, 
parkering och på- och 
avstigningszoner kan samnyttjas 
med Ållebergsgymnasiet vilket 
minskar trafiken in på 
skolområdet. Parkering med låg 
beläggning finns inom cirka 400 
meter västerom vid Odenhallen 
och öster om Hollendergatan vid 
Odenvi. 

Ökad belastning på utfart till 
Hollendergatan och Odengatan av 
biltrafik och fler gående/cyklister. Kan 
öka trafiken på smågatorna innanför 
området. Boende kan beröras av ökad 
trafikmängd till området . 

Flödesanalys Hollendergatan och i 
korsningspunkt med Wetterlinsgatan 
respektive Odengatan 

Trafiksäkerhet Hastighet redan sänkt. 
Målpunkter öster om 
Hollendergatan och söder om 
Odengatan vilka redan är 
hastighetssäkrade. 
Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter kan centreras mot 
hastighetssäkrade passager. 

  

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv. 

 

Stadsutveckling  Gymnasieskola tas i anspråk Ny lokalisering av gymnasieskola krävs. 
Närmiljö I anslutning till idrottsområden 

och bostadsområde. 
  

 

  



Område 7 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som befintlig tätort, dvs i 

linje med gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan Området omfattas framförallt av 
en detaljplan antagen 1970 som 
reglerar markanvändningen till 
allmänt ändamål. 

 Ny detaljplan behöver eventuellt inte arbetas 
fram. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
utgör så kallad fast mark. 

Området angränsar fyra potentiellt 
förorenade områden. 

En miljöteknisk markundersökning kan bli 
aktuell. 

Buller och risker Området bedöms inte utsättas 
för höga nivåer av trafikbuller 
eller risker kopplade till farligt 
gods. 

  

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. 

Några mindre skogsområden som bör 
undersökas. OBS-plats vid LIDL:s P med 
en del rödlistade fåglar noterade, dock 
ej stationära. En del alléer. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor Nära Ållebergsgymnasiet. Hamnar för nära Gymnasieskolan. Det 
kan då lätt uppstå problem med 
sammanblandning av skolornas elever 
som kan leda till diverse olika problem. 

 

Skolskjuts    
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 450 m 
gränsen. 

Tar bort idrottsfunktioner för 
Ållebergsgymnasiet. 

Nytt område för fotboll och ishall behöver 
utredas 



Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Finns tillgång till mediaförsörjning 
som el vatten, fjv, el 

Va-nätet tål inte mer dagvatten. 
Friyta för ny skola skall delas med 
gymnasiets behov 

Detaljplan, bygghöjd, ytbehov för skola och 
ökad angöring av skolskjutsar. 
Befintlig förskola ”lilla Gunghästen” flyttas 
 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Idrottshallar, skolkök, 
matsal, friytor, angöring för buss 
skolskjuts, parkering och på- och 
avstigningszoner skulle kunna 
samnyttjas med 
Ållebergsgymnasiet. Parkering 
med låg beläggning finns inom 
cirka 400 meter väster om vid 
Odenhallen och öster om 
Hollendergatan vid Odenvi. Inga 
boende berörs av ökad 
trafikmängd till området  

Ökad belastning på utfart till 
Hollendergatan och 
Odengatan/Wetterlinsgatan . 

Flödesanalys Hollendergatan och i 
korsningspunkt med Wetterlinsgatan 
respektive Odengatan 

Trafiksäkerhet Hastighet redan sänkt. 
Målpunkter väster om 
Hollendergatan och söder om 
Odengatan där passager redan är 
hastighetssäkrade. 
Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter kan centreras mot 
hastighetssäkrade passager. 

Ökat flöde av oskyddade trafikanter 
över Hollendergatan och Odengatan 
men troligen också Midfalegatan. 
Midfalegatan har i låg grad anpassats 
för oskyddade trafikanter då det är en 
industrigata (BK1) . 

 



Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv. 

 

Stadsutveckling Synergieffekter kan bildas 
tillsammans med gymnasiet och 
idrottsområdena. 

Fotbollsplaner och idrottshallar mm 
försvinner troligtvis 

Ny lokalisering för fotbollsplaner och 
idrottshallar mm behövs troligtvis  

Närmiljö I anslutning till bostadsområde i 
norr. 

I anslutning till verksamheter i söder 
och öster. 

 

 

  



Område 8 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 1969 som reglerar markens 
användning till främst industriändamål 
och gata.  

Ny detaljplan skulle krävas.   

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
utgör så kallad fast mark. 

Det finns ett potentiellt förorenat 
område och två angränsande. 

En miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras. 

Buller och risker  Området angränsar till Riksväg 46 som 
är transportled för farligt gods och 
bedöms bidra med trafikbuller. Det 
finns även en risk för buller från 
flygplatsen. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
farligt gods bör utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet 

Några trädmiljöer möjligen av 
naturvårdsintresse. Stora gräsmarker 
som kan vara intressanta 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd,  

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor Relativt nära Ållebergsgymnasiet.   
Skolskjuts  Gränsfall behov av skolskjuts  
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Precis inom 900 m 
gränsen. 

Övre gränsen på avstånd beroende på 
byggnads placering. 

 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   



Fastighetsfrågor Nära till gymnasiet Tomten används av befintlig industri Kräver helt ny projektering av skolan 
Räcker ytan? 
 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns i 
närområde men inte utmed 
Midfalegatan. 

 Ny gång- och cykelbana utmed Midfalegatan 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns inte.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Ytorna finns för funktionella 
trafiklösningar. 

 Trafikutredning där flöden och påverkan på 
Odengatan och Wetterlinsgatan. 

Trafiksäkerhet  Ligger i direkt anslutning till 
trafikintensiv gata med hög andel tung 
trafik, ofta hög hastighet. Breda 
industrigator med BK1, farthinder inte 
möjligt. Ökad belastning på korsningen 
med Odengatan som redan idag är 
problematisk utan möjlighet till säkra 
passager för oskyddade trafikanter. 

Trafiksäkrad passage Odengatan och 
Midfalegatan vilket inte är möjligt. Sänkt 
hastighet 30 km/h på del av Midfalegatan 
 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv. 

 

Stadsutveckling  Ytor för näringsliv tas i anspråk. Ny verksamhetsmark behöver tas fram 
Närmiljö  I anslutning till riksväg 46, flygplatsen 

och verksamheter. Midfalegatan 
fungerar som barriär mot 
bostadsområde i väster. 

Säkerheten behöver beaktas. 

 



Område 9 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som befintlig tätort, dvs i 

linje med gällande översiktsplan. 
Fotbollsplanen är en översvämningsyta 
för dagvatten. 

 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 1964 som reglerar 
markanvändningen till främst 
idrottsändamål. 

Ny detaljplan skulle krävas.   

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän samt 
sedimentärt berg och klassas som 
fastmark. 

Det finns ett potentiellt förorenat 
område. 

En miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras. 

Buller och risker Området är på betryggande 
avstånd från transportled för 
farligt gods. 

Området angränsar till Odengatan som 
bedöms kunna medföra viss 
problematik med trafikbuller. 

Bullerförhållanden kan behöva utredas.  

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet 

Skulle kunna finnas en del torrängsarter 
och sällsynta ruderater (tillfälliga), några 
noteringar i artportalen, även två 
rödlistade. Alléer. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd, 
kompensation/anpassning till torrängsmiljöer 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde för 

stadsdelen 
Byggnaderna inom området är 
värdebärande för stadsdelen och 
omfattas av regionalt bevarandevärde. 

En kulturmiljöutredning av byggnaderna skulle 
behövas. 

Närhet till andra skolor Nära Ållebergsgymnasiet.   
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 450 m 
gränsen. Gäller dock bara om inte 
skolan placeras där. 

Tar bort idrottsfunktioner för 
Ållebergsgymnasiet och blivande 
Platåskola, och föreningsverksamhet. 
Allt måste då ersättas med nytt någon 
annanstans. 

Kräver nya idrottshallar och idrottsområde. 



Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Ett av Sveriges bästa 
idrottsområde 

Etablering av ny skola medför att ytor 
för idrott försvinner. 
Privata etableringar som tennishall och 
paddel kräver yta. 
Stora dagvattenledningar är från hela 
Fredriksbergsområdet går under 
byggnaderna 

Kräver helt ny projektering av skolan 
Bygghöjd 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns och angöring 
skolskjuts kan samordnas  

  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Idrottshallar, skolkök, 
matsal, friytor, angöring för buss, 
parkering och på- och 
avstigningszoner skulle kunna 
samnyttjas med 
Ållebergsgymnasiet. Parkering 
med låg beläggning finns inom 
Odenhallen och öster om 
Hollendergatan vid Odenvi 
Inga boende berörs av ökad 
trafikmängd till området. 

Ökad belastning på utfart till 
Hollendergatan och 
Odengatan/Wetterlinsgatan  

Flödesanalys Hollendergatan och i 
korsningspunkt med Wetterlinsgatan 
respektive Odengatan 

Trafiksäkerhet Hastighet delvis redan sänkt. 
Målpunkter öster om 
Hollendergatan och söder om 
Odengatan där passager redan är 
hastighetssäkrade. 
Korsningspunkt oskyddade 

Ökat flöde av oskyddade trafikanter 
över Hollendergatan och Odengatan 
men troligen också Midfalegatan. 
Midfalegatan har i låg grad anpassats 
för oskyddade trafikanter då det är en 
industrigata (BK1). 

 



trafikanter kan centreras mot 
hastighetssäkrade passager 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv. 

 

Stadsutveckling Synergieffekter kan bildas 
tillsammans med gymnasiet och 
idrottsområdena. 

Ytor för idrottsändamål tas i anspråk Nya ytor för idrott behöver tillskapas 

Närmiljö Nära idrottsplatser. Nära 
bostadsområden. Tydlig barriär 
mellan området och 
verksamheter i öster. 

Stora ytor används för 
dagvattenhantering. Odengatan och 
Hollendergatan är barriärer för elever. 

Dagvattenutredning krävs. Säkerheten 
behöver beaktas. 

 

  



Område 10 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan.  
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 1968 som reglerar 
markanvändningen till framförallt 
industriändamål.  

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän samt 
sedimentärt berg och klassas som 
fastmark. 

Inom området finns tre potentiellt 
förorenade områden. 

En miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras. 

Buller och risker Området bedöms inte utsättas 
för höga nivåer av trafikbuller 
eller risker kopplade till farligt 
gods. 

  

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet 

Skulle kunna finnas en del 
torrängsarter, några noteringar i 
artportalen 

Naturvärdesinventering för ev. rödlistade 
arter 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor Nära Ållebergsgymnasiet. Hamnar för nära Gymnasieskolan. Det 
kan då lätt uppstå problem med 
sammanblandning av skolornas elever 
som kan leda till diverse olika problem. 

 

Skolskjuts    
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 450 m 
gränsen.  

  



Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Angöring med trafik. Nära 
gymnasiet. God tillgång till 
mediaförsörjning 

Tomten är lång och smal. Bara asfalt 
Mycket yrkestrafik belastar gatan.  

Kräver helt ny projektering av skolan 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns och angöring 
skolskjuts kan samordnas. 

  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Idrottshallar, skolkök, 
matsal, friytor, angöring för buss 
skolskjuts, parkering och på- och 
avstigningszoner skulle kunna 
samnyttjas med 
Ållebergsgymnasiet. Parkering 
med låg beläggning finns inom 
cirka 400 meter väster om vid 
Odenhallen och öster om 
Hollendergatan vid Odenvi. Inga 
boende berörs av ökad 
trafikmängd till området  

Ökad belastning på utfart till 
Hollendergatan och 
Odengatan/Wetterlinsgatan. 

Flödesanalys Hollendergatan och i 
korsningspunkt med Wetterlinsgatan 
respektive Odengatan 

Trafiksäkerhet Hastighet redan sänkt. 
Målpunkter väster om 
Hollendergatan och söder om 
Odengatan där passager redan är 
hastighetssäkrade. 
Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter kan centreras mot 
hastighetssäkrade passager. 

Ökat flöde av oskyddade trafikanter 
över Hollendergatan och Odengatan 
men troligen också Midfalegatan. 
Midfalegatan har i låg grad anpassats 
för oskyddade trafikanter då det är en 
industrigata (BK1). 

Sänkt hastighet 30 km/h på del av 
Verkstadsgatan. 



Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv. 

 

Stadsutveckling Synergieffekter kan bildas 
tillsammans med gymnasiet och 
idrottsområdena.  

Ytor för näringsliv tas i anspråk. Nya ytor för verksamheter behövs.  

Närmiljö I anslutning till idrottsområde i 
norr och väster. 

I anslutning till verksamheter i söder 
och öster. 

 

 

  



Område 11 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 1993 som reglerar 
markanvändningen till framförallt 
industriändamål.  

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
klassas som fastmark. 

Inom området finns ett potentiellt 
förorenat område. 

En miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras. 

Buller och risker  Området angränsar till Riksväg 46 som 
är transportled för farligt gods och 
bedöms bidra med trafikbuller. Det 
finns även en risk för buller från 
flygplatsen. 

Bullerförhållanden behöver troligen utredas.  

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till 90 % 
redan bebyggd. 

 Naturvärdesinventering 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor Relativt nära Ållebergsgymnasiet.   
Skolskjuts  Gränsfall behov av skolskjuts  
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 900 m 
gränsen. 

  

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   



Fastighetsfrågor  Arbetsområde för kommunens park-
gataavd. Räddningstjänsten och 
funktioner för MSB i fastigheterna 

Kräver helt ny projektering av skolan 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns i 
närområde men inte utmed 
Midfalegatan 

 Ny gång- och cykelbana utmed Midfalegatan 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns inte   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Ytorna finns för funktionella 
trafiklösningar. 

 Trafikutredning där flöden och påverkan på 
Odengatan och Wetterlinsgatan. 

Trafiksäkerhet  Ligger i direkt anslutning till 
trafikintensiv gata med hög andel tung 
trafik, ofta hög hastighet. Breda 
industrigator med BK1, farthinder inte 
möjligt. Ökad belastning på korsningen 
med Odengatan som redan idag är 
problematisk utan möjlighet till säkra 
passager för oskyddade trafikanter. 

Trafiksäkrad passage Odengatan och 
Midfalegatan vilket inte är möjligt. Sänkt 
hastighet 30 km/h på del av Midfalegatan. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv. 

 

Stadsutveckling  Räddningstjänstens lokaler tas i anspråk 
liksom park-gatas verksamhet. 

Ny plats för räddningstjänsten och park-gata 
behövs 

Närmiljö Nära till idrottsområde Midfalegatan bildar barriär mot 
idrottsområdet. Verksamheter i norr 
och söder. I anslutning till riksväg 46. 

Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 12 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 1968 som reglerar 
markanvändningen till framförallt 
industriändamål. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän samt 
sedimentärt berg och klassas som 
fastmark. 

Det finns två potentiellt förorenade 
områden och det angränsar till tre. 

En miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras. 

Buller och risker Området ligger på betryggande 
avstånd från transportled för 
farligt gods. 

Området angränsar till Odengatan som 
bedöms kunna medföra viss 
problematik med trafikbuller. 

Bullerförhållanden behöver troligen utredas.  

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till 90 % 
redan bebyggd 

 Naturvärdesinventering 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor Nära Ållebergsgymnasiet.   
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 450 m 
gränsen. 

  

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   



Fastighetsfrågor Nära gymnasiet och 
Odenområdet 

Privatägd mark med enbart 
industrietablering 

Räcker ytan till? 
Kräver helt ny projektering av skolan 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns    

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns    

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Parkering finns inom 200 meter. 

Tveksamt om ytorna finns för 
funktionella trafiklösningar. 
 

Entréer mot Hollendergatan för att undvika 
okontrollerade flöden över Odengatan på 
oönskat ställe men då svårare med en lämplig 
angöring av tomten. Trafikutredning där 
flöden och påverkan på Odengatan och i 
korsningen med Hollendergatan. 

Trafiksäkerhet  Ligger i direkt anslutning till 
trafikintensiv gata på den sträcka med 
högst andel tung trafik, ofta hög 
hastighet, infarten till tätorten.  
Bred industrigata på den sträcka som 
har BK1, farthinder inte möjligt. 
Ökad belastning på Odengatan om 
hastighet sänks och om ytterligare 
hastighetssäkrade passager skulle 
anläggas. Målpunkt öster om 
Midfalegatan. 

Sänkt hastighet 30 km/h på del av 
Hollendergatan och eventuellt på Odengatan 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv. 

 

Stadsutveckling Synergieffekter kan bildas 
tillsammans med gymnasiet och 
idrottsområdena. 

Ytor för näringsliv tas i anspråk. Nya ytor för verksamheter behövs. 



Närmiljö I anslutning till idrottsområde i 
norr och väster. 

I anslutning till verksamheter i norr och 
öster. 

 

 

  



Område 13 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 2002 som reglerar 
markanvändningen till framförallt 
handel, kontor och bilservice.  

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän samt 
sedimentärt berg och klassas som 
fastmark. 

Området angränsar till mark med 
potentiellt förorenade områden. 

Miljöteknisk markundersökning kan behöva 
genomföras.  

Buller och risker  Området angränsar till Riksväg 46 och 
Odengatan. Riksväg 46 är transportled 
för farligt gods och bedöms tillsammans 
med Odengatan bidra med trafikbuller. 
Det finns även en risk för buller från 
flygplatsen. 

Bullerförhållanden behöver troligen utredas 
samt risker kopplade till transport av farligt 
gods. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till minst 
75 % redan exploaterad 

Finns en del ruderata växter med 
noteringar i artportalen, dock inga 
rödlistade.  

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd.  

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor Relativt nära Ållebergsgymnasiet.   
Skolskjuts  Gränsfall behov av skolskjuts  
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 900 m 
gränsen. 

  



Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Befintligt handelsområde. 
Störning från mycket yrkestrafik både 
på Odengatan och Midfalegatan 

Räcker ytan till? 
Kräver helt ny projektering av skolan 
GCM-vägar och bussangöringar 
Sanering bränsleanläggningar 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns i 
närområde men inte utmed 
Midfalegatan. 

 Ny gång- och cykelbana utmed Midfalegatan. 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns inte.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Ytorna finns för funktionella 
trafiklösningar. 

 Trafikutredning där flöden och påverkan på 
Odengatan och Wetterlinsgatan. 

Trafiksäkerhet  Ligger i direkt anslutning till 
trafikintensiv gata med hög andel tung 
trafik, ofta hög hastighet. Breda 
industrigator med BK1, farthinder inte 
möjligt. Ökad belastning på korsningen 
med Odengatan som redan idag är 
problematisk utan möjlighet till säkra 
passager för oskyddade trafikanter. 

Trafiksäkrad passage Odengatan och 
Midfalegatan vilket inte är möjligt. Sänkt 
hastighet 30 km/h på del av Midfalegatan. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv. 

 

Stadsutveckling Kan förstärka en av Falköpings 
entréer. 

Ytor för näringslivet tas i anspråk Nya ytor behöver tillkomma för verksamheter 



Närmiljö I anslutning till idrottsområdet.  Verksamheter i väster och norr. 
Odengatan, riksväg 46 och Midfalegatan 
avgränsar området och är barriärer.  

Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 14 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 1988 som reglerar 
markanvändningen till flygtrafik.  

Ny detaljplan skulle krävas.  

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän samt 
sedimentärt berg och klassas som 
fastmark. 

  

Buller och risker  Området angränsar till Riksväg 46 och 
47 som är transportleder för farligt gods 
och bedöms medföra trafikbuller. 

Bullerförhållanden samt risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas.  
 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Åker och 
gräsmarker. 

Finns nog en del biotopskyddade 
områden, typ öppna diken. 

Naturvärdesinventering. Fåglar knutna till 
jordbrukslandskapet. 

Friluftsliv    
Kulturvärden  Mycket känsligt område. Viktiga 

siktlinjer och i anslutning till område 
med fornlämningar.  

Sikt- och volymstudie behöver genomföras. 
Eventuellt även arkeologisk undersökning. 

Närhet till andra skolor Relativt nära Ållebergsgymnasiet. På gränsen till för långt bort  
Skolskjuts  Troligt behov av skolskjuts  
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 900 m 
gränsen. 

Övre gränsen på avstånd beroende på 
byggnads placering. 

 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   



Fastighetsfrågor Stor yta Placering nära riksvägar, mycket trafik 
Exploatering för nytt område krävs. 
Tillgång till mediaförsörjning saknas  

Bygghöjd? Kräver helt ny projektering av 
skolan 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

 Gång- och cykelväg finns inte. Avlägset 
kan innebära att många elever får skjuts 
istället för att cykla och gå. 

Planskild gång- och cykelbana x 2 krävs. 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

 Kollektivtrafik finns inte.  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Trafiklösningar ryms inom 
området på ett funktionellt sätt. 

 Vägplan krävs troligen för att ansluta området. 
Trafikutredning påverkan väg 46 och 47. 

Trafiksäkerhet  Omges av två trafikintensiva statliga 
vägar som kräver Trafikverkets insats 
för trafiksäkerhetsåtgärder (medges 
troligen inte). Målpunkter finns på 
andra sidan om både väg 47 och väg 
46/47. Ingår i regionalt vägnät, 
farthinder och andra åtgärder kräver 
prioritering och beslut om åtgärd av 
Trafikverket (medges troligen inte). 
Länsstyrelsen beslutar om sänkt 
hastighet efter godkännande av 
Trafikverket som väghållare. 

 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv. 

 

Stadsutveckling  Yta för föreningsverksamhet/flygplatsen 
tas i anspråk. En ny skola på platsen 
bidrar till att staden glesas ut. 

Ny yta för föreningsverksamhet/flygplatsen 
behöver utredas. 



Närmiljö  Riksväg 46 och 47 är stora barriärer till 
övrig tätort. Jordbruksmark tas i 
anspråk. 

Lokaliseringsprövning (enligt MB, 3 kap, 4 §) 
behöver göras för att bebygga jordbruksmark. 
Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 15 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som befintlig tätort, dvs i 

linje med gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan  Området omfattas av flertalet 
detaljplaner som antagits mellan 1987 
och 2000 och reglerar 
markanvändningen till framförallt icke 
störande industri, småindustri, handel, 
bostäder och gata. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän samt 
sedimentärt berg och klassas som 
fastmark. 

Inom området finns potentiellt 
förorenad mark.  

Miljöteknisk markundersökning kommer 
troligen behöva genomföras. 

Buller och risker Området ligger på betryggande 
avstånd från transportled för 
farligt gods. 

Området angränsar till Odengatan som 
bedöms kunna medföra viss 
problematik med trafikbuller. 

Bullerförhållanden behöver troligen utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. 
Huvudsakligen redan bebyggt. 

Finns en del rödlistade ruderata växter 
registrerade.  

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd,  

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor Relativt nära Ållebergsgymnasiet.   
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 900 m 
gränsen. 

  



Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

Närhet till Odenområdet   

Fastighetsfrågor Närhet till Odenområdet Ej kommunal mark. 
Bara hårdgjorda bebyggda fastigheter 
som måste rivas 

Kräver helt ny projektering av skolan 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns, angöring 
skolskjuts kan eventuellt 
samordnas. 

  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Parkering med låg 
beläggning finns inom 
Odenhallen och öster om 
Hollendergatan vid Odenvi. 

Boende kan beröras av ökad 
trafikmängd till området. Ökad 
belastning på utfart till Odengatan. 

Flödesanalys Odengatan. Trafikräkning 
Fogdegatan och Åslegatan 

Trafiksäkerhet Målpunkter och stråk i alla 
riktningar har passager som 
redan är hastighetssäkrade 
bortsett från Midfalegatan och 
Fredsgatan. Korsningspunkt 
oskyddade trafikanter kan 
centreras mot hastighetssäkrade 
passager. 

Ökat flöde av oskyddade trafikanter 
över Åslegatan och Odengatan men 
troligen också Midfalegatan samt 
Trädgårdsgatan och Fogdegatan. 
Midfalegatan har i låg grad anpassats 
för oskyddade trafikanter då det är en 
industrigata (BK1). 

 

Effekter för näringslivet En etablering av skolverksamhet 
på området bedöms gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

  

Stadsutveckling Synergieffekter kan bildas 
tillsammans med idrottsområdet. 
Stadsutvecklingsområde enligt 
förtätningsprogrammet.  

Ytor för näringsliv tas delvis i anspråk. Ytor för verksamheter behöver tillskapas. 



Närmiljö Närhet till bostäder och 
stadskärnan.  

Odengatan skapar en barriär till 
idrottsområdet och norrut.  

Säkerheten behöver beaktas.  

 

  



Område 16 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av två detaljplaner 
antagna 1968 och 2009 som reglerar 
markanvändningen till främst Handel, 
Centrum, bilservice och 
småindustriändamål.   

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av sedimentärt berg 
och klassas som fastmark. 

Inom området finns två potentiellt 
förorenat områden och det angränsar 
till ett. 

Miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras. 

Buller och risker Området ligger på betryggande 
avstånd från transportled för 
farligt gods. 

Området angränsar till Odengatan som 
bedöms kunna medföra viss 
problematik med trafikbuller. 
Explosionsrisk kopplat till bensinstation. 

Bullerförhållanden behöver troligen utredas. 
Riskutredning behövs. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Mest 
gräsmattor. Exploaterat till 80 %.  

Alléer.  Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd.  

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor Nära Ållebergsgymnasiet.   
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 450 m 
gränsen. 

  

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   



Fastighetsfrågor Möjligt att använda del av 
Pingstkyrkans lokaler 
Närhet till gymnasiet och 
Odenområdet 

Befintliga industrier och verksamheter 
måste flyttas och byggnader rivas 

Kräver helt ny projektering av skolan 
Saneringsbehov föroreningar 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns.   

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns inte   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 

 Entréer mot Fredsgatan för att undvika 
okontrollerade flöden över och nya 
anslutningar till Odengatan på oönskat ställe. 
Trafikutredning där flöden och påverkan på 
Odengatan och i korsningen med Fredsgatan 
och Midfalegatan. 

Trafiksäkerhet  Ligger i direkt anslutning till 
trafikintensiv gata på den sträcka med 
högst andel tung trafik, ofta hög 
hastighet, infarten till tätorten. Bred 
industrigata på den sträcka som har 
BK1, farthinder inte möjligt. Ökad 
belastning på Odengatan om hastighet 
sänks och om ytterligare 
hastighetssäkrade passager skulle 
anläggas. Ökad belastning på 
korsningen med Odengatan som redan 
idag är problematisk utan möjlighet till 
säkra passager för oskyddade 
trafikanter. 

Trafiksäker lösning (planskild gång- och 
cykelbana Odengatan) för korsningen 
Midfalegatan, Fredsgatan och Odengatan. 
Sänkt hastighet 30 km/h på del av Fredsgatan 
och eventuellt på Odengatan. 



Effekter för näringslivet En etablering av skolverksamhet 
på området bedöms gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

  

Stadsutveckling Synergieffekter kan bildas 
tillsammans med idrottsområdet. 

Ytor för näringsliv tas i anspråk. Ytor för verksamheter behöver tillskapas. 

Närmiljö Närhet till bostadsområde.  Odengatan och Hollendergatan skapar 
barriärer. Närhet till verksamheter och 
bensinstation.  

Säkerheten behöver beaktas.  

 

  



Område 17 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 1968 som reglerar 
markanvändningen till främst 
småindustriändamål.  

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av sedimentärt berg 
och klassas som fastmark. 

Inom området finns ett potentiellt 
förorenat område. 

Miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras. 

Buller och risker  Området angränsar till Riksväg 46/47 
som är transportled för farligt gods och 
bedöms medföra trafikbuller. Det finns 
även en risk för buller från flygplatsen. 
Explosionsrisk kopplat till bensinstation. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas. Riskutredning behövs. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Mest 
gräsmattor.  

Möjliga alléer. Hälften jordbruksmark. Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd.  

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor Relativt nära Ållebergsgymnasiet.   
Skolskjuts  Gränsfall behov av skolskjuts  
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 900 m 
gränsen. 

  

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   



Fastighetsfrågor  Befintlig bensinstation i området Rivningar, saneringar. Kräver helt ny 
projektering av skolan 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns.   

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

 Kollektivtrafik finns inte.  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 

 Entréer mot Fredsgatan för att undvika 
okontrollerade flöden över och nya 
anslutningar till Odengatan på oönskat ställe. 
Trafikutredning där flöden och påverkan på 
Odengatan och i korsningen med Fredsgatan 
och Midfalegatan.  

Trafiksäkerhet  Ligger i direkt anslutning till 
trafikintensiv gata på den sträcka med 
högst andel tung trafik, ofta hög 
hastighet, infarten till tätorten. Bred 
industrigata på den sträcka som har 
BK1, farthinder inte möjligt. Ökad 
belastning på Odengatan om hastighet 
sänks och om ytterligare 
hastighetssäkrade passager skule 
anläggas. Ökad belastning på 
korsningen med Odengatan som redan 
idag är problematisk utan möjlighet till 
säkra passager för oskyddade 
trafikanter. 

Trafiksäker lösning (planskild gång- och 
cykelbana Odengatan) för korsningen 
Midfalegatan, Fredsgatan och Odengatan. 
Sänkt hastighet 30 km/h på del av Fredsgatan 
och eventuellt på Odengatan. 

Effekter för näringslivet En etablering av skolverksamhet 
på området bedöms gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

  



Stadsutveckling Kan förstärka en av Falköpings 
entréer. 

Ytor för näringsliv tas i anspråk. Ytor för verksamheter behöver tillskapas. 

Närmiljö Närhet till bostadsområde. Odengatan och riksväg 46/47 skapar 
barriärer. Närhet till verksamheter. 
Bensinstation inom området. 

Säkerheten behöver beaktas.  

 

  



Område 18 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som befintligt och framtida 

verksamhetsområde, dvs strider mot 
gällande översiktsplan. 

 

Gällande detaljplan  Området omfattas till stor del av en 
detaljplan antagen 2011 som reglerar 
markanvändningen till framförallt 
parkering, bilservice, restaurang, handel 
och natur. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av sedimentärt berg 
och lerig morän och klassas som 
fastmark. 

Inom området finns ett potentiellt 
förorenat område.  

Miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras. 

Buller och risker  Området angränsar till Riksväg 46/47 
som är transportled för farligt gods och 
bedöms medföra trafikbuller. Det finns 
även en risk för buller från flygplatsen. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Mest 
gräsmattor. Exploaterat. 

Några rödlistade och noterad mångfald 
av arter av insekter och småkryp.  

Naturvärdesinventering. Fåglar knutna till 
jordbrukslandskapet. 

Friluftsliv    
Kulturvärden  Nationellt bevarandevärde. Stor 

koncentration av fornlämningar och 
viktiga siktlinjer. (Gäller för obebyggt 
område) 

Volym- och siktstudie behöver genomföras. 
Eventuellt krävs arkeologisk undersökning.  

Närhet till andra skolor Relativt nära Ållebergsgymnasiet. På gränsen till för långt bort  
Skolskjuts  Troligt behov av skolskjuts  
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 900 m 
gränsen. 

Övre gränsen på avstånd.  



Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Mediaförsörjning finns Befintliga verksamheter måste 
avetableras 
Angöringar för trafik inom fastigheten 

Rivningar, saneringar. Kräver helt ny 
projektering av skolan 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Planskild gång- och cykelväg 
finns. 

Avlägset kan innebära att många elever 
får skjuts istället för att cykla och gå. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

 Kollektivtrafik finns inte.  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Trafiklösningar ryms inom 
området på ett funktionellt sätt. 

Målpunkter finns väster om väg 46/47. Vägplan krävs troligen för att ansluta området. 
Trafikutredning påverkan väg 46 och 47. 

Trafiksäkerhet  Omges av två trafikintensiva statliga 
vägar som kräver Trafikverkets insats 
för trafiksäkerhetsåtgärder (medges 
troligen inte). Ingår i regionalt vägnät, 
farthinder och andra åtgärder kräver 
prioritering och beslut om åtgärd av 
Trafikverket. Länsstyrelsen beslutar om 
sänkt hastighet efter godkännande av 
Trafikverket som väghållare. 

 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  Ytor för näringsliv tas eventuellt i 
anspråk. Trots att området redan är 
bebyggt skulle en ny skola i området 
bidra med en utglesning av staden då 

Ytor för verksamheter behöver tillskapas.  



befintlig bebyggelse främst vänder sig 
till förbipasserande på riksvägarna.  

Närmiljö  Jordbruksmark tas eventuellt i anspråk. 
Stark barriäreffekt skapas av riksväg 
46/47 och 47.  

Lokaliseringsprövning (enligt MB, 3 kap, 4 §) 
behöver göras för att bebygga jordbruksmark. 
Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 19 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som befintlig tätort, dvs i 

linje med gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan  Området omfattas av flera detaljplaner 
antagna mellan 1968 och 2012 som 
reglerar markanvändningen till främst 
Skola, Centrum polishus, 
garageändamål och gata. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
klassas som fastmark. 

Området angränsar till två potentiellt 
förorenade områden. 

Miljöteknisk markundersökning kan behöva 
genomföras.  

Buller och risker Området bedöms inte utsättas 
för höga nivåer av trafikbuller och 
är på betryggande avstånd från 
trafikled för farligt gods. 

  

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet, ej 
noterade rödlistade arter.  

Finns en del noteringar i artportalen av 
ruderata växter. Småskaliga 
trädgårdsmiljöer.  

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd.  

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

Polishuset är av regionalt 
bevarandevärde. 

Kulturhistorisk utredning skulle behövas av 
polishuset om det skulle vara aktuellt för 
förändringar.  

Närhet till andra skolor Nära Ållebergsgymnasiet.   
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 450 m 
gränsen. 

  

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   



Fastighetsfrågor Närhet till Odenområdet och 
centralt läge 

Polishuset och Hästbackens 
parkeringsytor försvinner 
Trädgårdsgatan mitt i ytan! 

Rent ytmässigt kräver området troligtvis att vi 
river både Polishuset och Hästbackens 
Förskola. Förskolan ska då ersättas. Befintligt 
skyddsrum finns i förskolan.  

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns, angöring 
skolskjuts kan eventuellt 
samordnas. 

  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Boende kan beröras av ökad 
trafikmängd till området. Ökad 
belastning där utfart från skola görs. 
Centrumnära parkering tas i anspråk. 

Inga nya utfarter mot Trädgårdsgatan. 
Trafikräkning Fogdegatan, marknadsgatan och 
Åslegatan. Parkeringsutredning. 

Trafiksäkerhet Målpunkter och stråk i alla 
riktningar har passager som 
redan är hastighetssäkrade. 
Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter kan centreras mot 
hastighetssäkrade passager. 

Ökat flöde av oskyddade trafikanter 
över Trädgårdsgatan samt över 
Marknadsgatan och Odengatan om 
idrott sker i Odenhallen. 

Sänkt hastighet på del av Trädgårdsgatan och 
Fogdegatan (och Petter Ryttnings väg om inte 
denna ytan bara används för parkering). 

Effekter för näringslivet En etablering av skolverksamhet 
på området bedöms gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

  

Stadsutveckling Skapar förtätning i centrumnära 
läge och bidrar till större underlag 
för centrumhandel. 

Polishus, förskola och allmänna 
parkeringsplatser skulle eventuellt 
behöva flyttas. 

Ny lokalisering av polishus, förskola och 
allmänna parkeringsplatser. 

Närmiljö I anslutning till stadskärnan och 
bostadsområden.  

Trädgårdsgatan skapar en barriär 
genom området.  

Trädgårdsgatan behöver åtgärdas för att 
förhindra trafik genom skolområdet.  

 

  



Område 20 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som befintlig tätort, dvs i 

linje med gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan  Området omfattas av flera detaljplaner 
antagna mellan 1972 och 1987 som 
reglerar markanvändningen till fräst 
park, allmänt ändamål, småindustri och 
gata. Det pågår planarbete inom 
området. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av sedimentärt berg 
och klassas som fastmark. En 
miljöteknisk utredning visade att 
det inte finns markföroreningar 
över riktvärden för känslig 
markanvändning i det 
fyllnadsmaterial som finns inom 
området. 

Det finns potentiellt lösa block. Lösa block måste säkras. 

Buller och risker En trafikbullerutredning visar att 
riktvärden kan klaras inom 
området om det genomförs vissa 
åtgärder. Området ligger på 
betryggande avstånd från 
transportled för farligt gods. 

Hollendergatan och Trädgårdsgatan 
bidrar med trafikbuller. 

Bullerdämpande åtgärder behöver 
genomföras. 

Naturvärden och 
grönområden 

Det finns naturvärden som skulle 
kunna användas vid undervisning.  

Det finns ett jätteträd, en allé samt de 
skyddade arterna korallrot och mindre 
vattensalamander inom området. Det 
finns påtagliga naturvärden kopplade till 
växtligheten i området. Intressant 
mossflora i branten. Det finns även ett 
bestånd av den invasiva arten parkslide.  

Jätteträdet, allén och de skyddade arterna, 
samt mossfloran i branten måste beaktas. Den 
invasiva arten måste destrueras.  



Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor Nära Ållebergsgymnasiet.   
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 450 m 
gränsen. 

  

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Centralt läge, närhet till 
Odenområdet 
Projektering för byggnad klar 
Dispens från biotopskydd är 
beviljad 

Ekologisk utredning artskydd är en 
utmaning 

Vad kostar åtgärderna kring 
artskyddsförordningen och vad innebär det 
för skola/fastighet? 

Markägare Kommunägd mark Delvis privatägd mark. Markköp behöver delvis göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process.  

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns, angöring 
skolskjuts kan eventuellt 
samordnas. 

  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Trafikutredningar finns redan. 
Bilnät finns. 

Boende kan beröras av ökad 
trafikmängd till området. Ökad 
belastning där utfart från skola görs. 
Centrumnära parkering riskerar tas i 
anspråk. Sänkt hastighet kan påverka 
trafikflödet negativt. Korsningen 
Trädgårdsgatan och Hollendergatan har 

Inga nya utfarter mot Trädgårdsgatan. 



redan idag ringa kötid vilket kan övergå 
till en överbelastad korsning med den 
tillkommande trafiken. 

Trafiksäkerhet Målpunkter och stråk i alla 
riktningar har passager som 
redan är hastighetssäkrade. 
Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter kan centreras mot 
hastighetssäkrade passager. 

Ökat flöde av oskyddade trafikanter 
över Trädgårdsgatan samt över 
Marknadsgatan och Odengatan om 
idrott sker i Odenhallen.  

Sänkt hastighet på del av Trädgårdsgatan och 
Hollendergatan. 

Effekter för näringslivet En etablering av skolverksamhet 
på området bedöms gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

  

Stadsutveckling Skapar förtätning i centrumnära 
läge och bidrar till större underlag 
för centrumhandel. 
Stadsutvecklingsområde enligt 
förtätningsprogrammet. 

  

Närmiljö I anslutning till stadskärnan och 
bostadsområden. 

Trädgårdsgatan och Hollendergatan 
skapar barriärer. I anslutning till 
verksamhetsområde i norr.  

 

 



Område 21 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som framtida tätort, dvs i 

linje med gällande översiktsplan. 
 Länsstyrelsen har avvikande mening om 

utbyggnad i detta område. Byggnation i detta 
område kräver stora insatser och med risk för 
ett överprövande av antagande av detaljplan. 

Gällande detaljplan Området är sedan tidigare inte 
planlagt.  

 Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
klassas som fastmark. 

  

Buller och risker  Området angränsar till Riksväg 46/47 
som är transportled för farligt gods och 
bedöms medföra trafikbuller. Det finns 
även en risk för buller från flygplatsen. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transporter av farligt gods behöver troligen 
utredas.  

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Mest 
gräsmarker.  

Många noterade rödlistade arter av 
kärlväxter vid vägkanter och i 
gräsmarker. Nästan enbart 
jordbruksmark. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd. 
Fåglar knutna till jordbrukslandskapet. 

Friluftsliv    
Kulturvärden  Mycket känsligt område. 

Fornlämningsområde, viktiga siktlinjer 
och kulturhistoriskt värdefull väg/stråk. 

Arkeologisk undersökning krävs. Volym- och 
siktstudie behöver genomföras.  

Närhet till andra skolor Relativt nära Ållebergsgymnasiet. På gränsen till för långt bort  
Skolskjuts  Troligt behov av skolskjuts  
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 900 m 
gränsen. 

Övre gränsen på avstånd.  

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   



Fastighetsfrågor Stor yta, lätt att angöra  
 

Utanför riksvägen Kräver helt ny projektering av skolan och mark 

Markägare  Delvis privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Planskild gång- och cykelväg finns 
i närhet. 

Avlägset kan innebära att många elever 
får skjuts istället för att cykla och gå. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

 Kollektivtrafik finns inte.  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Trafiklösningar ryms inom 
området på ett funktionellt sätt. 

Direkt anslutning till trafikintensiv 
statlig väg som kräver Trafikverkets 
insats för anslutningar och 
trafiksäkerhetsåtgärder. Ingår i 
regionalt vägnät, farthinder och andra 
åtgärder kräver prioritering och beslut 
om åtgärd av Trafikverket (medges 
troligen inte). Länsstyrelsen beslutar om 
sänkt hastighet efter godkännande av 
Trafikverket som väghållare. 

Vägplan krävs troligen för att ansluta området. 
Trafikutredning påverkan väg 46/47 samt 
trafiksäkerhet oskyddade trafikanter. 

Trafiksäkerhet  Målpunkter finns på andra sidan om väg 
46/47, risk för okontrollerade flöden 
oskyddade trafikanter över väg 46/47. 

 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  En ny skola på platsen bidrar till en 
utglesning av staden. 

 

Närmiljö  Jordbruksmark tas i anspråk. Riksväg 
46/47 skapar en stark barriär till 
området.  

Lokaliseringsprövning (enligt MB, 3 kap, 4 §) 
behöver göras för att bebygga jordbruksmark. 
Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 22 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som befintligt 

verksamhetsområde, dvs strider mot 
gällande översiktsplan. 

 

Gällande detaljplan  Området omfattas av flera detaljplaner 
antagna mellan 1991 och 2013 som 
reglerar markanvändningen till främst 
handel och småindustri samt gata. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
klassas som fastmark. 

Området angränsar till ett potentiellt 
förorenat område.  

Miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras. 

Buller och risker  Området angränsar till Riksväg 46/47 
som är transportled för farligt gods och 
bedöms medföra trafikbuller. Det finns 
även en risk för buller från flygplatsen. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transporter av farligt gods behöver troligen 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Mest 
gräsmattor. Till största delen 
redan exploaterat.  

Förekomst av knölvial som är fridlyst. 
Finns en mångfald av ruderata 
kärlväxter och även torrängsflora i 
gräsmarker och kanter. Ett antal alléer.  

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd. 
Fridlyst art måste anpassas till. 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Finns ingen ledig mark. Kräver helt ny projektering av skolan 



Privat mark och affärs- och 
industrietableringar som behöver flyttas 

Markägare  Privatägd mark 
 

Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar. 

Avlägset kan medföra att många elever 
får skjuts istället för att cykla och gå 
vilket ger mer trafik in på skolområdet. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns, angöring 
skolskjuts kan eventuellt 
samordnas. 

  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Ökad belastning där utfart från skola 
görs och på korsningen 
Lönnebladsgatan och Hollendergatan 
(korsning utan cirkulation). 

Inga nya utfarter mot Hollendergatan. 

Trafiksäkerhet Målpunkter och stråk i alla 
riktningar har passager som 
redan är hastighetssäkrade. 
Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter kan centreras mot 
hastighetssäkrade passager. 

 Sänkt hastighet 30 km/h Lönnebladsgatan 
(och eventuellt Hollendergatan). Att 
korsningen som idag inte är en cirkulation 
stängs för trafik. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  Ytor för näringsliv tas i anspråk. Nya ytor behövs till verksamheter.  
Närmiljö Närhet till bostadsområde.  Hollendergatan och riksväg 46/47 

skapar barriärer.  
Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 23 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som befintligt 

verksamhetsområde, dvs strider mot 
gällande översiktsplan. 

 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 2009 som reglerar 
markanvändningen till främst handel, 
handel och lager samt gata. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
klassas som fastmark. 

  

Buller och risker  Området angränsar till Riksväg 46/47 
som är transportled för farligt gods och 
bedöms medföra trafikbuller. Det finns 
även en risk för buller från flygplatsen. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transporter av farligt gods behöver troligen 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Mest 
gräsmattor. Nyligen exploaterat 
och därigenom få arter 
etablerade.  

Förekomst av rödlistade arter som den 
giftiga bolmörten. Invasiv art pestskråp. 

Naturvärdesinventering. Gräv bort och 
omhänderta invasiv art. 

Friluftsliv    
Kulturvärden Inga kulturmiljövärden   
Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Finns ingen ledig mark. Kräver helt ny projektering av skolan 



Privat mark och affärs- och 
industrietableringar som behöver flyttas 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Planskild gång- och cykelväg finns 
i närhet. 

Avlägset kan innebära att många elever 
får skjuts istället för att cykla och gå. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns 
regionbussarna.  

  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Trafiklösningar ryms inom 
området på ett funktionellt sätt. 

Direkt anslutning till trafikintensiv 
statlig väg som kräver Trafikverkets 
insats för anslutningar och 
trafiksäkerhetsåtgärder. Ingår i 
regionalt vägnät, farthinder och andra 
åtgärder kräver prioritering och beslut 
om åtgärd av Trafikverket (medges 
troligen inte). Länsstyrelsen beslutar om 
sänkt hastighet efter godkännande av 
Trafikverket som väghållare. 
Målpunkter finns på västra sidan om 
väg 46 på en sträcka där trafikutredning 
i samband med etablering pekar ut att 
övergångsställe mellan de två 
cirkulationerna skapar köbildning ut i de 
båda cirkulationerna. 

Trafikutredning påverkan väg 46 och 
trafiksäkerhet oskyddade trafikanter. 

Trafiksäkerhet Planskild gång- och cykelväg finns 
i närhet. 

  

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  Ytor för näringsliv tas i anspråk. Nya ytor behövs till verksamheter.  
Närmiljö  Riksväg 46/47 och 46 skapar barriärer. Säkerheten behöver beaktas. 

 



Område 24 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som tätort och 

grönområde, dvs delvis i linje 
med gällande översiktsplan. 

  

Gällande detaljplan Ungefär hälften av området är 
planlagt för användningen skola. 

Området omfattas av flera detaljplaner 
antagna mellan 1991 och 2018 som 
reglerar markanvändningen till skola, 
park, natur och gata.  

Ny detaljplan skulle delvis eventuellt krävas. 
 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
klassas som fastmark. Det finns 
inga kända förorenade områden i 
närheten.  

  

Buller och risker Området ligger på betryggande 
avstånd till transportled för farligt 
gods. 

Området angränsar till Bangatan som 
bedöms kunna medföra viss 
problematik med trafikbuller. 

Bullerförhållanden behöver troligen 
undersökas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till stor 
del redan exploaterat.  

Förekomst av den fridlysta arten 
fläcknycklar vid damm i söder, där det 
också finns stor mångfald av hydrofila 
växter. Nyligen jordbruksmark. Alléer. 
Här finns salamander som bor i stenmur 
mot skolan och reproducerar i dammen. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd. 
Fåglar knutna till jordbrukslandskapet kan 
förväntas. 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet.  Precis 
intill Vindängens F-6 skola. 

 

Skolskjuts  Kräver skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 



Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

 Eftersom vi inte lär riva Vindängens 
skola återstår parkområdet med 
dammen för en eventuell skola. 
Understiger då 2,5 ha? 

 

Fastighetsfrågor  Styrkan är att det ligger en F-6 
skola här. 

Infiltrationsdamm för dagvatten i 
området. Svårt att få plats med 
ytterligare en skola  

Nej, Är inte ett alternativ 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns, kan öka 
kundunderlag för linje som även 
tar upp Vilhelmsro. 

  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Ligger inte i direkt 
anslutning till trafikintensiv gata. 
Idrottshallar, skolkök, matsal, 
friytor, angöring för buss, 
parkering och på- och 
avstigningszoner skulle kunna 
samnyttjas med Vindängsskolan. 
Innebär mindre trafik totalt sett 
för två skolor men avgörs om 
ytan räcker till. 

Boende berörs av ökad trafikmängd till 
området. Ökad belastning på utfart 
Bengt Heljesgatan och fler 
gående/cyklister. Sänkt hastighet kan 
påverka trafikflöden. 

In och utfart till området från Bangatan görs 
om (görs idag via en mindre cirkulation med 
”ihopklämda in- och utfarter Vindängsskolan). 
Analys av trafikflöde och trafiksäkerhet 
oskyddade trafikanter. 

Trafiksäkerhet Målpunkter söder om Bangatan 
med planskild gång- och cykelväg. 
Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter kan centreras mot 
hastighetssäkrade passager. 
Hastighet sänkt på Bengt 
Heljesgatan. 

 Sänkt hastighet 30 km/h på Bangatan. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 



Stadsutveckling  Skola, förskola, dagvattenanläggning 
eller parkmiljö tas i anspråk.  

Skola, förskola, dagvattenanläggning eller 
parkmiljö behöver ersättas.  

Närmiljö Nära bostadsområde.    
 

  



Område 25 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som befintligt 

verksamhetsområde, dvs strider mot 
gällande översiktsplan. 

 

Gällande detaljplan  Området omfattas av två detaljplaner 
antagna 2007 och 2012 som reglerar 
markanvändningen till främst handel 
och småindustri, natur, skydd/natur, 
gata och bilservice. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
klassas som fastmark. Det finns 
inga kända förorenade områden i 
närheten. 

Det finns en bensinstation inom 
området som riskerar att medföra 
förorening i marken. 

En miljöteknisk markundersökning kan komma 
att bli aktuellt. 

Buller och risker  Området angränsar till Riksväg 46/47 
som är transportled för farligt gods och 
bedöms medföra trafikbuller. Det finns 
även en risk för buller från flygplatsen. 
Explosionsrisk pga närhet till 
bensinstation. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods och bensinstation 
behöver troligen utredas.  

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till stor 
del redan exploaterat.  

Förekomst av den rödlistade giftiga 
arten bolmört. Nyligen jordbruksmark. 
Rödlistade fågelarter anknutna till 
jordbrukslandskapet. 

Naturvärdesinventering. Fåglar knutna till 
jordbrukslandskapet kan förväntas samt 
ruderater och torrängskärlväxter. 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  



Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. 

Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Finns ingen ledig mark. 
Privat mark och affärs- och 
industrietableringar som behöver flyttas 

Kräver helt ny projektering av skolan 
Kräver nya idrottshallar  

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns utom 
söder om Bangatan för att ta sig 
mellan Coop och ÖB. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 

Ökad belastning på korsningen med 
Bangatan. Sänkt hastighet kan påverka 
trafikflöden negativt. 

Warodells väg tas bort och infart stängs för 
trafik. Trafikutredning flöden och påverkan på 
Bangatan och i korsningen med 
Hollendergatan. 

Trafiksäkerhet  Ligger i direkt anslutning till 
trafikintensiv gator på den sträcka med 
högst andel tung trafik, ofta hög 
hastighet, infarten till tätorten och 
”ringleden”. Bred industrigata på den 
sträcka som har BK1, farthinder inte 
möjligt. Ökad belastning på 
Hollendergatan förbi Warodells väg ut 
till väg 47 om hastighet sänks och om 
ytterligare hastighetssäkrade passager 
skulle anläggas. Ökad belastning på 
Hollendergatan med flera körfält och 
komplex trafiksituation på sträckan 

Sänkt hastighet 30 km/h på del av Bangatan 
och Hollendergatan. 



förbi Warodells väg ut till väg 47 som 
redan idag är problematisk utan 
möjlighet till säkra passager för 
oskyddade trafikanter. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  Ytor för näringsliv tas i anspråk. Nya ytor behövs till verksamheter.  
Närmiljö Nära bostadsområde. Hollendergatan, Bangatan och riksväg 

47 skapar barriärer. Bensinstation inom 
området. 

Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 26 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som befintligt 

verksamhetsområde, dvs strider mot 
gällande översiktsplan. 

 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 2017 som reglerar 
markanvändningen till främst handel 
med skrymmande varor, 
livsmedelsförsäljning, restaurang och 
drivmedelsförsäljning. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
klassas som fastmark. Det finns 
inga kända förorenade områden i 
närheten. 

  

Buller och risker  Området angränsar till Riksväg 46/47 
som är transportled för farligt gods och 
bedöms medföra trafikbuller. Det finns 
även en risk för buller från flygplatsen. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till stor 
del redan exploaterat.  

Nyligen och delvis fortfarande 
jordbruksmark. Rödlistade fågelarter 
anknutna till jordbrukslandskapet samt 
dito ruderata kärlväxter. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd. 
Fåglar knutna till jordbrukslandskapet kan 
förväntas. 

Friluftsliv    
Kulturvärden Inga kulturmiljövärden   
Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 



Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Finns ingen ledig mark. 
Privat mark och affärs- och 
industrietableringar som behöver flyttas 

Kräver helt ny projektering av skolan 
Kräver nya idrottshallar 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelbana finns  
 

Avlägset kan innebära att många elever 
får skjuts istället för att cykla och gå. 

Planskild gång- och cykelbana väg 47. 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns 
regionbussarna  

  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Trafiklösningar ryms inom 
området på ett funktionellt sätt. 

 Trafikutredning påverkan väg 46 och 
trafiksäkerhet oskyddade trafikanter. 

Trafiksäkerhet  Direkt anslutning till trafikintensiv 
statlig väg 46 och 47 som kräver 
Trafikverkets insats för anslutningar och 
trafiksäkerhetsåtgärder. Målpunkter 
finns på norra sidan om väg 47 och 
öster om väg 46 på en sträcka där 
trafikutredning i samband med 
etablering pekar ut att övergångsställe 
mellan de två cirkulationerna skapar 
köbildning ut i de båga cirkulationerna 
Ingår i regionalt vägnät, farthinder och 
andra åtgärder kräver prioritering och 
beslut om åtgärd av Trafikverket 
(medges troligen inte). Länsstyrelsen 
beslutar om sänkt hastighet efter 

 



godkännande av Trafikverket som 
väghållare. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  Ytor för näringsliv tas i anspråk. Nya ytor behövs till verksamheter.  
Närmiljö  Riksväg 47 skapar barriär. Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 27 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som framtida 

verksamhetsområde, dvs strider mot 
gällande översiktsplan. 

 

Gällande detaljplan Området är sedan tidigare inte 
detaljplanelagt. 

Området omfattas av ett pågående 
planuppdrag. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
klassas som fastmark. Det finns 
inga kända förorenade områden i 
närheten. 

  

Buller och risker  Området angränsar till Riksväg 46/47 
och Jönköpingsbanan som är 
transportled för farligt gods och 
bedöms medföra trafikbuller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet.  

Jordbruksmark. Rödlistade fågelarter 
anknutna till jordbrukslandskapet. 

Naturvärdesinventering. Fåglar knutna till 
jordbrukslandskapet kan förväntas. 

Friluftsliv    
Kulturvärden Västra delen omfattas av mindre 

känsligt område.  
Östra delen omfattas av känsligt 
område. Viktiga siktlinjer. 

Sikt- och volymstudie skulle behöva 
genomföras.  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Utanför riksvägen 
Ny exploatering behövs 
Långt från centrala delar av staden 

Kräver helt ny projektering av skolan 
Kräver nya idrottshallar 

Markägare Kommunägd mark   



Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

 Planskild gång- och cykelväg finns inte. 
Avlägset kan innebära att många elever 
får skjuts istället för att cykla och gå. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

 Kollektivtrafik finns inte  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Trafiklösningar ryms inom 
området på ett funktionellt sätt. 

 Vägplan krävs troligen för att ansluta området. 
Trafikutredning påverkan väg 47 och 
trafiksäkerhet oskyddade trafikanter. 

Trafiksäkerhet  Direkt anslutning till trafikintensiv 
statlig väg som kräver Trafikverkets 
insats för anslutningar och 
trafiksäkerhetsåtgärder. Målpunkter 
finns på andra sidan om väg 47, risk för 
okontrollerade flöden oskyddade 
trafikanter över väg 47. Ingår i regionalt 
vägnät, farthinder och andra åtgärder 
kräver prioritering och beslut om åtgärd 
av Trafikverket (medges troligen inte). 
Länsstyrelsen beslutar om sänkt 
hastighet efter godkännande av 
Trafikverket som väghållare. 

 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  En ny skola på platsen bidrar till en 
utglesning av staden. 

 

Närmiljö  Jordbruksmark tas i anspråk. Riksväg 47 
skapar barriär. 

Lokaliseringsprövning (enligt MB, 3 kap, 4 §) 
behöver göras för att bebygga jordbruksmark. 
Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 28 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som tätort, dvs i linje 

med gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan Området är till största del inte 
sedan tidigare planlagt. 

Området omfattas delvis av en 
detaljplan antagen 2012 som reglerar 
markanvändningen till främst natur och 
skydd/natur. 

 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
klassas som fastmark. Det finns 
inga kända förorenade områden i 
närheten. 

  

Buller och risker  Området angränsar till Riksväg 47 och 
Jönköpingsbanan som är transportled 
för farligt gods och bedöms medföra 
trafikbuller. Området angränsar också 
till Bangatan som bedöms kunna 
medföra viss problematik med 
trafikbuller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till stor 
del redan exploaterat.  

Nyligen och delvis fortfarande 
jordbruksmark. Förekomst av sällsynta 
åkerogräs och rödlistade fåglar knutna 
till jordbrukslandskapet. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd. 
Fåglar knutna till jordbrukslandskapet kan 
förväntas. Kanadensiskt gullris är en invasiv 
art som behöver tas bort och ej spridas. 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 



Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Markförhållanden Bygghöjd. Kräver helt ny projektering av 
skolan. Kräver nya idrottshallar 

Markägare Kommunägd mark Delvis privatägd mark. Markköp behöver delvis göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns utom 
söder om Bangatan för att ta sig 
mellan Coop och ÖB och över väg 
47 till handelsområde. 

Avlägset kan innebära att många elever 
får skjuts istället för att cykla och gå. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

 Kollektivtrafik finns inte, kan öka 
kundunderlag för kollektivtrafik som 
även fångar upp Vilhelmsro och 
handelsområdet. 

 

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 

Ökad belastning på Bangatan. Ökad 
belastning på korsningen med 
Bangatan. Sänkt hastighet kan påverka 
trafikflöden negativt. 

Trafikutredning flöden och påverkan på 
Bangatan. 

Trafiksäkerhet I de flesta stråk finns gång- och 
cykelbana med hastighetssäkrade 
passager utom mellan Coop och 
ÖB. 

Saknar gång- och cykelbana samt 
hastighetssäkrad passage mellan Coop 
och ÖB (också vägen vidare under väg 
47 vid Axel och Ebba). Ligger i direkt 
anslutning till trafikintensiv gata med 
stor andel tung trafik, ofta hög 
hastighet, ”ringleden”. Bred 
industrigata på den sträcka som har 
BK1, farthinder inte möjligt. 

Sänkt hastighet 30 km/h på del av Bangatan. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling Ett obebyggt område i tätorten.   



Närmiljö Närhet till bostadsområde. Jordbruksmark tas i anspråk. Riksväg 47, 
Bangatan och järnvägen 
(Jönköpingsbanan) skapar barriärer. 

Lokaliseringsprövning (enligt MB, 3 kap, 4 §) 
behöver göras för att bebygga jordbruksmark. 
Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 29 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som grönområde, dvs strider 

mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 2014 som reglerar 
markanvändningen till främst 
begravning, natur och park. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
klassas som fastmark. Det finns 
inga kända förorenade områden i 
närheten. 

Det finns en viss risk för lakning av 
farliga ämnen från en begravningsplats.  

Det kan krävas en miljöteknisk 
markundersökning. 

Buller och risker  Området angränsar Jönköpingsbanan 
som är transportled för farligt gods och 
medför trafikbuller. Området gränsar 
också till Bangatan som bedöms kunna 
medföra viss problematik med 
trafikbuller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet.  

Nyligen och delvis fortfarande 
jordbruksmark. Biologiskt värdefull 
vägren på norra sidan av vägen samt 
grusvägen (inventering 2020). 
Torrängsknutna och ruderater. Invasiva 
arter. Kyrkogården har ett rikt fågelliv 
och många kärlväxter knutna till 
jordbrukslandskapet, torrängar och 
ruderata miljöer. Många rödlistade 
arter. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd. 
Fåglar knutna till jordbrukslandskapet kan 
förväntas. Kanadensiskt gullris och parksallad 
är invasiva arter som behöver tas bort och ej 
spridas. 

Friluftsliv    



Kulturvärden Lokalt bevarandevärde Nya kyrkogården är värdebärande för 
stadsdelen 

Kulturhistorisk utredning skulle behövas för 
att ta området i anspråk till annat än 
kyrkogård. 

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Lätt att angöra från Bangatan 
Nära centrum 

Befintlig kyrkogård som måste avvecklas Nej! Kan uteslutas 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar väl utbyggt gång- 
och cykelvägnät med 
trafiksäkrade passager finns. 

Avlägset kan innebära att många elever 
får skjuts istället för att cykla och gå. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns i närhet, kan 
öka kundunderlag för linje som 
även tar upp Vilhelmsro. 

  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Boende berörs inte 
av ökad trafikmängd till området. 

Ökad belastning på utfart Bangatan.  
Sänkt hastighet kan påverka 
trafikflöden. 

Sänkt hastighet 30 km/h på Bangatan.  
Analys av trafikflöde och trafiksäkerhet 
oskyddade trafikanter. 

Trafiksäkerhet Målpunkter söder om Bangatan 
med planskild gång- och cykelväg. 
Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter kan centreras mot 
hastighetssäkrade passager. 

Saknas planskild gång- och cykelbana till 
handelsområde, finns vid Axel och Ebba. 

 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 



Stadsutveckling De norra delarna skapar 
förtätning i centrumnära läge och 
bidrar till större underlag för 
centrumhandel. 

Kyrkogård tas i anspråk Ny plats för kyrkogård behöver tas fram 

Närmiljö De norra delarna är i anslutning 
till stadskärnan. Närhet till 
bostadsområde. 

Bangatan skapar delvis en barriär till 
bostadsområdet i söder.  

Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 30 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, 

grönområde och landsbygd, dvs strider 
mot gällande översiktsplan. 

 

Gällande detaljplan Delar av området omfattas inte 
av detaljplan.  

Området omfattas delvis av en 
detaljplan antagen 2015 som reglerar 
markanvändningen till industri och 
tekniska anläggningar så som 
reningsverk och dagvattenhantering 
med mera. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

 Marken inom stora delar av området 
består enligt SGU av fyllningsmaterial 
och kärrtorv. Enligt SGU är marken så 
kallad icke fast mark med troligen dåliga 
grundläggningsförhållanden. Det finns 
potentiellt förorenad mark inom 
området samt inom angränsande 
markområden. Stora delar av området 
används idag som avfallsanläggning 
vilket bidrar med potentiella problem 
vad gäller stabilitet och markmiljö. 
Område för deponi får inte tas i bruk för 
känslig markanvändning under lång tid 
efter sluttäckning. 

Geotekniskutredning och miljöteknisk 
markundersökning krävs. 

Buller och risker Delar av området ligger på 
betryggande avstånd från 
transportled för farligt gods.  

Delar av området angränsar till 
Jönköpingsbanan samt Riksväg 47 som 
bidrar med trafikbuller och är 
transportleder för farligt gods. Närhet 
till reningsverket. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods och avstånd till 
reningsverk behöver utredas.  

Naturvärden och 
grönområden 

 Flera värdefulla objekt i 
naturvårdsprogrammet i västra delen av 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd. 
Fågelinventering, ev. fladdermusinventering. 



området, inte minst Hulesjön och även 
sumpskogen söder om sjön. Högklassiga 
vägrenar längs väg 47. Många häckande 
fågelarter och stort antal rödlistade 
arter av fåglar och kärlväxter. Fridlysta 
arter som huggorm, snok och bäver. 
Många invasiva arter vid 
avfallsanläggningen.  

Borttagande och destruktion av invasiva arter. 
Västra delen av området helt olämpligt att 
exploatera. Strandskydd runt delar av sjön. 

Friluftsliv Nära Falevi med möjlighet till nytt 
friluftsområde 

 Utreda Falevi som friluftsområde 

Kulturvärden Lågt bevarandevärde, inga 
utpekade kulturmiljöer berörs 

  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Oändliga saneringsarbeten Nej! Kan uteslutas 
Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

 Gång- och cykelväg finns inte. Avlägset 
kan innebära att många elever får skjuts 
istället för att cykla och gå. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

 Kollektivtrafik finns inte  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Ytorna finns för funktionella 
trafiklösningar. 

Infrastruktur och kringliggande 
verksamheter inte anpassat för typen av 
verksamhet. 

Helt ny infrastruktur. 

Trafiksäkerhet  Ligger i direkt anslutning till 
trafikintensiv gata på den sträcka med 
högst andel tung trafik, ofta hög 

Gång- och cykelbana utmed Mossvägen med 
hastighetssäkrade passager. Hastighetssäkring 



hastighet, infarten till tätorten. Breda 
industrigator (BK1) med höga 
hastigheter och farthinder är således 
inte möjligt. Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter främst Mossvägen. 

av Göteborgsvägen. Sänkt hastighet 30 km/h 
på del av Mossvägen. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  Området innefattar en 
avfallsanläggning. En ny skola på platsen 
bidrar till en utglesning av staden. 
Områdets inriktning är störande 
verksamheter vilket är svårt att 
kombinera med en skola. 

Ny placering av avfallsanläggning behövs. För 
att området ska lämpa sig för en ny skola 
krävs en omfattande stadsomvandling i 
området. 

Närmiljö  I anslutning till verksamhetsområde och 
reningsverk. Jönköpingsbanan skapar en 
stark barriär mot öster.  

Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 31 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 2015 som reglerar 
markanvändningen till industri och 
tekniska anläggningar så som 
reningsverk och dagvattenhantering 
med mera. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

 Marken inom stora delar av området 
består enligt SGU av fyllningsmaterial 
och kärrtorv. Enligt SGU är marken så 
kallad icke fast mark med troligen dåliga 
grundläggningsförhållanden. Det finns 
potentiellt förorenad mark inom 
området samt inom angränsande 
markområden. Inom området finns 
Hulesjöns reningsverk som renar 
avloppsvattnet från Falköpings tätort. 
Reningsverket kan bidra till att marken 
blivit förorenad. 

Geotekniska förhållanden och 
grundläggningsförutsättningar behöver 
troligen utredas samt miljöteknisk 
markundersökning genomföras. 

Buller och risker Delar av området ligger på 
betryggande avstånd från 
transportled för farligt gods.  

Delar av området angränsar till 
Jönköpingsbanan som bidrar med 
trafikbuller och är transportleder för 
farligt gods. Närhet till skjutbana kan 
bidra till buller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till viss 
del redan exploaterat.  

Många småbiotoper, stor variation av 
exploaterat och grönytor. Förekomst av 
ett stort antal rödlistade fåglar som 
svart rödstjärt, b erguv och rosenfink 
knutna till Hulesjöområdet i SV. Finns 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd – 
möjliga alléer, fågelinventering. Jättebalsamin 
är en invasiv art som behöver tas bort och ej 
spridas. 



en hel del ovanliga och rödlistade 
ruderata växter. 

Friluftsliv Nära Falevi med möjlighet till nytt 
friluftsområde 

 Utreda Falevi som friluftsområde 

Kulturvärden Lågt bevarandevärde, inga 
utpekade kulturmiljöer berörs 

  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Troligt behov av skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Hela stadens reningsanläggning måste 
flyttas 

Nej! Kan uteslutas 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

 Gång- och cykelväg finns inte. Avlägset 
kan innebära att många elever får skjuts 
istället för att cykla och gå. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

 Kollektivtrafik finns inte.  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Ytorna finns för funktionella 
trafiklösningar. 

Infrastruktur och kringliggande 
verksamheter inte anpassat för typen av 
verksamhet. 

Helt ny infrastruktur. 

Trafiksäkerhet  Ligger i direkt anslutning till 
trafikintensiv gata på den sträcka med 
högst andel tung trafik, ofta hög 
hastighet, infarten till tätorten. 
Breda industrigator (BK1) med höga 
hastigheter och farthinder är således 
inte möjligt. Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter främst Mossvägen. 

Gång- och cykelbana utmed Mossvägen med 
hastighetssäkrade passager. Hastighetssäkring 
av Göteborgsvägen. Sänkt hastighet 30 km/h 
på del av Mossvägen. 



Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  Reningsverk behöver flyttas. En ny skola 
på platsen bidrar till en utglesning av 
staden. Områdets inriktning är störande 
verksamheter vilket är svårt att 
kombinera med en skola. 

Ny plats för reningsverk behöver utredas och 
skapas. Vilket är en mycket omfattande och 
komplicerad process. För att området ska 
lämpa sig för en ny skola krävs en omfattande 
stadsomvandling i området. 

Närmiljö Närhet till Hulesjöns 
naturområde. 

En ny skola kan komma att påverka 
skjutbanans verksamhet som finns i 
närområdet. I närhet till störande 
verksamheter. Jönköpingsbanan är en 
stark barriär. 

Säkerheten behöver beaktas. Ny plats för 
skjutbana behövs eventuellt. 

 



Område 32 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som framtida 

verksamhetsområde, dvs strider mot 
gällande översiktsplan. 

 

Gällande detaljplan Området omfattas till största del 
inte av någon befintlig detaljplan. 

 Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Ungefär hälften av marken inom 
området består enligt SGU av 
lerig morän och isälvssediment 
och är så kallad fast mark med 
troligen goda 
grundläggningsförhållanden. 

Ungefär hälften av marken inom 
området består enligt SGU av 
fyllningsmaterial och kärrtorv samt är så 
kallad icke fast mark med troligen dåliga 
grundläggningsförhållanden. Inom 
angränsande markområden finns 
potentiellt förorenad mark och det finns 
en skjutbana inom området som kan 
bidragit till markföroreningar. 

Geotekniska förhållanden och 
grundläggningsförutsättningar behöver 
troligen utredas samt miljöteknisk 
markundersökning genomföras. 

Buller och risker Delar av området ligger på 
betryggande avstånd från 
transportled för farligt gods. 

Delar av området angränsar till Västra 
stambanan som är transportled för 
farligt gods och bidrar med trafikbuller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet, dock ett 
värdefullt mindre objekt strax 
väster om området.  

Många småbiotoper, stor variation av 
exploaterat och grönytor. 
Jordbruksmark. Förekomst av ett stort 
antal rödlistade fåglar knutna till 
jordbrukslandskapet och våtmarker som 
buskskvätta, kornknarr och 
kungsfiskare. Stark koppling till 
Hulesjöområdet i söder. Här finns den 
fridlysta buskmusen. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd – 
möjliga alléer, fågelinventering, 
artskyddsutredning. Jättebalsamin är en 
invasiv art som behöver tas bort och ej 
spridas. 

Friluftsliv Nära Falevi med möjlighet till nytt 
friluftsområde 

 Utreda Falevi som friluftsområde 

Kulturvärden Lågt bevarandevärde, inga 
utpekade kulturmiljöer berörs 

  



Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Stor kommunal yta Helt ny exploatering behövs 
Långt från bebyggelse och båda 
järnvägarna måste korsas för att 
komma till ytan 

Nej! Kan uteslutas 
Helt ny projektering behövs 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

 Gång- och cykelväg finns inte. Avlägset 
kan innebära att många elever får skjuts 
istället för att cykla och gå. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

 Kollektivtrafik finns inte.  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Ytorna finns för funktionella 
trafiklösningar. 

Infrastruktur och kringliggande 
verksamheter inte anpassat för typen av 
verksamhet. 

Helt ny infrastruktur 

Trafiksäkerhet  Ligger i direkt anslutning till 
trafikintensiv gata på den sträcka med 
högst andel tung trafik, ofta hög 
hastighet, infarten till tätorten. Breda 
industrigator (BK1) med höga 
hastigheter och farthinder är således 
inte möjligt. Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter främst Mossvägen. 

Gång- och cykelbana utmed Mossvägen med 
hastighetssäkrade passager. Hastighetssäkring 
av Göteborgsvägen. Sänkt hastighet 30 km/h 
på del av Mossvägen. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 



Stadsutveckling  En ny skola på platsen bidrar till en 
utglesning av staden. Områdets 
inriktning är störande verksamheter 
vilket är svårt att kombinera med en 
skola. 

För att området ska lämpa sig för en ny skola 
krävs en omfattande stadsomvandling i 
området. 

Närmiljö Närhet till Hulesjöns 
naturområde. 

En ny skola kan komma att påverka 
skjutbanans och kennelklubbens 
verksamhet som finns i närområdet. I 
närhet till störande verksamheter. 
Jordbruksmark tas troligtvis i anspråk. 
Västra stambanan bildar en barriär. 

Ny plats för skjutbana och kennelklubb behövs 
eventuellt. Lokaliseringsprövning (enligt MB, 3 
kap, 4 §) behöver göras för att bebygga 
jordbruksmark. Säkerheten behöver beaktas.  

 

  



Område 33 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av tre detaljplaner 
antagna mellan 1962 och 2015 som 
reglerar markanvändningen till 
industriändamål och gata. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

 Marken inom området består enligt 
SGU av fyllningsmaterial. Enligt SGU är 
marken så kallad icke fast mark med 
troligen dåliga 
grundläggningsförhållanden. Det finns 
ett stort antal potentiellt förorenade 
markområden inom området.  

Geotekniska förhållanden och 
grundläggningsförutsättningar behöver 
troligen utredas samt miljöteknisk 
markundersökning genomföras. 

Buller och risker  Området angränsar till både Västra 
stambanan och Jönköpingsbanan som 
är transportleder för farligt gods och 
bidrar till trafikbuller. Även 
Göteborgsvägen bedöms kunna 
medföra viss problematik med 
trafikbuller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till stor 
del redan exploaterat.  

Många småbiotoper, stor variation av 
exploaterat och grönytor. Förekomst av 
ett flertal fridlysta groddjur som större 
vattensalamander, rödlistade fåglar 
som svart rödstjärt, hämpling och 
pilgrimsfalk. Finns en hel del ovanliga 
och rödlistade ruderata växter. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd, 
alléer, fågelinventering. Jättebalsamin 
förekommer lite grand och är en invasiv art 
som behöver tas bort och ej spridas. 

Friluftsliv Nära Falevi med möjlighet till nytt 
friluftsområde 

 Utreda Falevi som friluftsområde 



Kulturvärden Lågt bevarandevärde. Byggnaden 
på Spjutet 1 har 
kulturmiljövärden. 

  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Troligt behov av skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Finns ingen ledig mark. 
Privat mark och affärs- och 
industrietableringar som behöver flyttas 

Kräver helt ny projektering av skolan 
Kräver nya idrottshallar 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelbana finns med 
bra anslutningar mot centrum 
och resecentrum varav många 
passager redan är 
hastighetssäkrade. 

Avlägset kan innebära att många elever 
får skjuts istället för att cykla och gå 
vilket ökar trafiken in på skolområdet. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

 Kollektivtrafik finns inte.  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Trafikförsörjning bil. 
Trafiklösningar ryms inom 
området. 

Sänkt hastighet kan påverka trafikflöden 
negativt. 

 

Trafiksäkerhet  Korsningspunkter främst över 
Mossvägen som inte är anpassad för 
oskyddade trafikanter. 

Sänkt hastighet Mossvägen 30 km/h. Åtgärder 
på passage över Mossvägen 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 



Stadsutveckling  En ny skola på platsen bidrar till en 
utglesning av staden. Områdets 
inriktning är störande verksamheter 
vilket är svårt att kombinera med en 
skola. Fotbollsplanerna skulle eventuellt 
behöva tas i anspråk. 

För att området ska lämpa sig för en ny skola 
krävs en omfattande stadsomvandling i 
området. Ny plats för fotbollsplaner behöver 
eventuellt tillkomma. 

Närmiljö Fotbollsplaner finns inom 
området. 

I närhet till störande verksamheter. 
Västra stambanan och Jönköpingsbanan 
bildar en barriär. 

Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 34 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som tätort, dvs i linje 

med gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 1958 som reglerar 
markanvändningen till 
transformatorstation och därmed 
samhöriga ändamål.  

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och 
klassas som fastmark. 

Mottagningsstationen kan innebära 
markföroreningar. Det finns ett 
potentiellt förorenat markområde söder 
om området.  

Miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras. 

Buller och risker  Området angränsar till Västra 
stambanan som är transportled för 
farligt gods och bidrar med trafikbuller. 
Området angränsar också till 
Göteborgsvägen som bedöms kunna 
medföra viss problematik med 
trafikbuller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till viss 
del redan exploaterat.  

Förekomst av ett några rödlistade fåglar 
som stenfalk och svart rödstjärt samt en 
del ovanliga och rödlistade ruderata 
växter som strandråg. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd –
alléer, fågelinventering.  

Friluftsliv Nära Falevi med möjlighet till nytt 
friluftsområde 

 Utreda Falevi som friluftsområde 

Kulturvärden Regionalt bevarandevärde, inga 
värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts    



Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. 

Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Centrum för ankommande el för 
Falköping via högspänningsledningar 

Kan uteslutas! 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelbana finns med 
bra anslutningar mot centrum 
och resecentrum varav många 
passager redan är 
hastighetssäkrade. 

Avlägset kan innebära att många elever 
får skjuts istället för att cykla och gå 
vilket ökar trafiken in på skolområdet. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Trafikförsörjning bil finns. 
Trafiklösningar ryms inom 
området. 

Sänkt hastighet kan påverka trafikflöden 
negativt. Ökad belastning på ny 
korsningen till Danska vägen. 

Trafikflödesanalys påverkan av tillkommande 
trafik och hur området ansluts till Danska 
vägen. 

Trafiksäkerhet  Invid järnväg, stängsel kan saknas. Sänkt hastighet på del av Göteborgsvägen och 
Danska vägen 30 km/h. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  Mottagningsstation som har stor 
betydelse för elförsörjningen tas i 
anspråk. 

Ny plats för mottagningsstation behövs vilket 
är en omfattande, dyr och komplicerad 
process. 

Närmiljö Närhet till bostadsområde Danska vägen och Västra stambanan 
skapar barriärer.  

Säkerheten behöver beaktas.  

 

  



Område 35 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som framtida 

verksamhetsområde, dvs strider mot 
gällande översiktsplan. 

 

Gällande detaljplan  Området omfattas av flera detaljplaner 
antagna mellan 1961 och 1997 som 
reglerar markanvändningen till icke 
störande industri, bilservice, 
industriändamål, transformatorstation 
samt gata. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Ungefär hälften av marken inom 
området består enligt SGU av 
lerig morän och är så kallad fast 
mark med troligen goda 
grundläggningsförhållanden.  

Ungefär hälften av marken inom 
området består enligt SGU av 
fyllningsmaterial och är så kallad icke 
fast mark med troligen dåliga 
grundläggningsförhållanden. Inom och 
angränsande till området finns flera 
potentiellt förorenade markområden. 
Det finns en transformatorstation inom 
området som kan bidra med 
markföroreningar.  

Geotekniska förhållanden och 
grundläggningsförutsättningar behöver 
troligen utredas samt miljöteknisk 
markundersökning genomföras. 

Buller och risker  Området angränsar både Västra 
stambanan och Jönköpingsbanan som 
är transportleder för farligt gods och 
bidrar med trafikbuller. Även 
Göteborgsvägen bedöms kunna bidra 
med trafikbuller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till viss 
del redan exploaterat.  

Många småbiotoper, stor variation av 
exploaterat och grönytor. Förekomst av 
ett antal rödlistade fåglar som svart 
rödstjärt och rosenfink knutna till 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd. 
Jättebalsamin är en invasiv art som behöver 
tas bort och ej spridas. 



banområdet. Finns en hel del ovanliga 
och rödlistade ruderata växter. 

Friluftsliv Nära Falevi med möjlighet till nytt 
friluftsområde 

 Utreda Falevi som friluftsområde 

Kulturvärden Lågt bevarandevärde, inga 
utpekade kulturmiljöer berörs.  

Fd Gummessons tryckeri är 
kulturhistoriskt värdefull. 

Kulturhistorisk utredning skulle behövas för 
att ta delar av området i anspråk. 

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Finns ingen ledig mark. 
Privat mark och affärs- och 
industrietableringar som behöver flyttas 

Kräver helt ny projektering av skolan 
Kräver nya idrottshallar 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelbana finns med 
bra anslutningar mot centrum 
och resecentrum varav många 
passager redan är 
hastighetssäkrade. 

Avlägset kan innebära att många elever 
får skjuts istället för att cykla och gå 
vilket ökar trafiken in på skolområdet. 

Entréer måste ordnas i den östra delen öster 
om den punkt som gång- och cykelbanan 
upphör på den norra sidan av 
Göteborgsvägen, finns ingen möjlighet att 
förlänga den. 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns i närhet.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Trafikförsörjning bil finns. 
Trafiklösningar ryms inom 
området. 

Sänkt hastighet kan påverka trafikflöden 
negativt. Ökad belastning på ny 
korsningen till Danska vägen. 

Sänkt hastighet på del av Göteborgsvägen.  
Trafikutredning hur en anslutning kan göras. 

Trafiksäkerhet  Korsningspunkter främst över 
Göteborgsvägen som inte är anpassad 
för oskyddade trafikanter. Invid järnväg, 
stängsel saknas. 

 



Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  Ytor för näringslivet tas i anspråk. Nya ytor för verksamheter behöver skapas. 
Närmiljö  Starka barriärer i form av 

Jönköpingsbanan, Västra stambanan 
och Göteborgsvägen. Verksamheter i 
närområdet. 

Säkerheten behöver beaktas.  

 

  



Område 36 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av tre detaljplaner 
antagna mellan 1952 och 1989 som 
reglerar markanvändningen till främst 
icke störande industri, park, 
industriändamål och gata. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och är 
så kallad fast mark med troligen 
goda 
grundläggningsförhållanden. 

Inom området finns fem potentiellt 
förorenade markområden.  

Miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras. 

Buller och risker  Området angränsar till Västra 
stambanan som är transportled för 
farligt gods och bidrar med trafikbuller. 
Området angränsar även till Bangatan 
och Odengatan som bedöms kunna 
bidra med trafikbuller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till stor 
del redan exploaterat.  

Förekomst av några rödlistade fåglar. 
Finns en hel del ovanliga ruderata 
växter. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd – 
möjliga alléer längs vägar i väster, 
fågelinventering. Jättebalsamin är en invasiv 
art som behöver tas bort och ej spridas. 

Friluftsliv    
Kulturvärden  Nationellt bevarandevärde. Området är 

värdebärande för stadsdelen. 
Kulturhistorisk utredning krävs. 

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar Gränsfall avstånd till 

Oden/Frejaområdets 
900 m går precis innan 
områdesgränsen. 

 



idrottshallar. Inte inom 900 m 
gränsen. 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Ligger utmed Bangatan och lätt 
att angöra 

Finns ingen ledig mark. 
Privat mark och affärs- och 
industrietableringar som behöver flyttas 

Kräver helt ny projektering av skolan 
 

Markägare  Huvudsakligen privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelbana finns med 
bra anslutningar mot centrum 
och resecentrum varav många 
passager redan är 
hastighetssäkrade. Centralt läge 
möjliggör att fler cyklar och går 
eller åker kollektivt vilket minskar 
trafiken in i skolområdet. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns i närhet.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Trafikförsörjning bil finns. 
Trafiklösningar ryms inom 
området. Inga målpunkter finns 
väster om Bangatan. Färre 
utfarter mot Bangatan. 

Sänkt hastighet kan påverka trafikflöden 
negativt. 

Entréer får inte ordnas mot Bangatan. Kan 
innebära sänkt hastighet på del av Odengatan. 
Trafikutredning hur en anslutning kan göras 
mot Bangatan istället för den som går via 
Torsgatan och Valkyriagatan 

Trafiksäkerhet  Nära järnväg, stängsel kan saknas. Kan 
kräva stängsel utmed Bangatan. 

 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 



Stadsutveckling Viss förändring av området pågår 
från störande verksamhet till 
verksamheter utan 
omgivningspåverkan.  

Ytor för näringslivet tas i anspråk. Nya ytor för verksamheter behöver skapas. 
För att området ska lämpa sig för en ny skola 
krävs delvis en stadsomvandling i området. 

Närmiljö Närhet till bostadsområde i öster. Odengatan, Bangatan och 
Jönköpingsbanan bildar barriärer.  

Säkerheten behöver beaktas.  

 

  



Område 37 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som grönområde, dvs strider 

mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen år 1959 som reglerar 
markanvändningen till park eller 
plantering.  

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken består enligt SGU av lerig 
morän och är så kallad fast mark 
med troligen goda 
grundläggningsförhållanden.  

  

Buller och risker Området ligger på betryggande 
avstånd från transportled för 
farligt gods. 

Området angränsar till Sankt Olofsgatan 
som bedöms kunna bidra med 
trafikbuller. 

Bullerförhållanden behöver eventuellt 
undersökas.  

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet.  

Fin park. Stort antal rödlistade 
fågelarter. Alléer. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd – 
alléer, fågelinventering.  

Friluftsliv    
Kulturvärden  Nationellt bevarandevärde. Området är 

värdebärande för stadsdelen. 
Fornlämningsområde. 

Kulturhistorisk utredning krävs liksom 
arkeologisk undersökning. 

Närhet till andra skolor Relativt nära Ållebergsgymnasiet.   
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. Inom 900 m 
gränsen. 

  

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Centralt läge Rekreations och parkmark som är 
skyddad RAÄ-område 

Helt ny projektering för skolan behövs 



Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelbana finns med 
bra anslutningar mot centrum 
och resecentrum varav många 
passager redan är 
hastighetssäkrade. Centralt läge 
möjliggör att fler cyklar och går 
eller åker kollektivt vilket minskar 
trafiken in i skolområdet. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Trafikförsörjning bil finns. 
Trafiklösningar ryms inom 
området. Positivt att det kan 
bidra till att centrum och 
resecentrum knyts samman mer 
när verksamheter knyts utmed 
Sankt Olofsgatan. Funktioner som 
matsal, gymnastik etc skulle 
kunna samordnas med Kyrkerör 
och Central vilket minskar den 
totala trafiken in i skolområden. 
Hämta lämna och ev 
varutransport skulle kunna 
samordnas med Kyrkerör och 
Central vilket minskar den totala 
trafiken in i skolområden. 

Sänkt hastighet kan påverka trafikflöden 
negativt. 

Flödesberäkningar tillkommande trafik.  
Parkeringsutredning för de tre skolorna som 
ligger i området. 

Trafiksäkerhet Hastighet delvis redan sänkt.   
Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 

området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  Parken är identitetsskapande för 
staden.  

 



Närmiljö Närhet till bostadsområde och 
grönområde 

Viktigt grönområde tas i anspråk Nytt tätortsnära grönområde behöver 
tillkomma. 

 

  



Område 38 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av två detaljplaner 
antagna 2007 och 2015 som reglerar 
markanvändningen till industri och 
parkering. Det pågår arbete med 
framtagande av ny detaljplan för 
området som avser att reglera marken 
till industriändamål och daglig 
verksamhet. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken består enligt SGU av lerig 
morän och är så kallad fast mark 
med troligen goda 
grundläggningsförhållanden.  

Det finns potentiellt förorenad mark 
inom områden och det angränsar till 
mark som är potentiellt förorenad.  

Miljöteknisk markundersökning behöver 
eventuellt genomföras.  

Buller och risker  Området angränsar till Västra 
stambanan som är transportled för 
farligt gods och bidrar med trafikbuller. 
Även Bangatan bedöms kunna bidra 
med trafikbuller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas.  

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Nästan 
helt exploaterat.  

Finns en del ovanliga ruderata växter. 
Några alléer. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd – 
möjliga alléer.  

Friluftsliv Nära Falevi med möjlighet till nytt 
Friluftsområde 

 Utreda Falevi som friluftsområde 

Kulturvärden  Nationellt bevarandevärde inom 
stadsdelen. 

Kulturmiljön behöver studeras närmare. 

Närhet till andra skolor Relativt nära Ållebergsgymnasiet. På gränsen till för långt bort  
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
Övre gränsen på avstånd.  



idrottshallar. Kant av område 
precis inom 900 m gränsen. 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Ligger utmed Banleden och lätt 
att angöra 

Finns ingen ledig mark. 
Privat mark och affärs- och 
industrietableringar som behöver flyttas 

Kräver helt ny projektering av skolan 
Kräver nya idrottshallar 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelbana finns med 
bra anslutningar mot centrum 
och resecentrum varav många 
passager redan är 
hastighetssäkrade. Centralt läge 
möjliggör att fler cyklar och går 
eller åker kollektivt vilket minskar 
trafiken in i skolområdet. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

 Kollektivtrafik finns inte.  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Trafikförsörjning bil finns. 
Trafiklösningar ryms inom 
området. Inga målpunkter finns 
väster om Bangatan. Färre 
utfarter mot Bangatan. 

Sänkt hastighet kan påverka trafikflöden 
negativt. 

Entréer får inte ordnas mot Bangatan. 

Trafiksäkerhet  Kan kräva stängsel utmed Bangatan. Kan innebära sänkt hastighet på del av 
Odengatan och Bangatan. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  Ytor för näringsliv tas i anspråk Nya ytor för verksamheter behöver skapas. 



Närmiljö Nära till bostadsområden Bangatan, Jönköpingsbanan och 
Odengatan är barriärskapande.  

Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 39 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som tätort, dvs i linje med 

gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 1999 som reglerar 
markanvändningen till centrum, vård 
och bostäder. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden 
(geo, föroreningar 
mm) 

Marken består enligt SGU av lerig morän 
och är så kallad fast mark med troligen 
goda grundläggningsförhållanden. 

Inom området finns två potentiellt 
förorenade markområden. 

Miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras.  

Buller och risker Området ligger på betryggande avstånd 
från transportled för farligt gods. 

Området angränsar till Odengatan, 
Sankt Olofsgatan och Dotorpsgatan 
som bedöms kunna bidra med 
trafikbuller. 

Bullerförhållanden behöver eventuellt 
undersökas.  

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i naturvårdsprogrammet. Till 
stor del redan exploaterat.  

Förekomst av några rödlistade fåglar. 
Alléer. Fridlyst gråskimlig fladdermus 
(dock rätt vanlig i städerna). 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd 
–alléer längs vägar, ev. 
fladdermusinventering.  

Friluftsliv    
Kulturvärden  Nationellt bevarandevärde. Området 

är värdebärande för stadsdelen. 
Byggnaden är av regionalt 
bevarandevärde och är skyddad i 
gällande detaljplan. 

Kulturhistorisk utredning behöver göras. 

Närhet till andra 
skolor 

Relativt nära Ållebergsgymnasiet.   

Skolskjuts    
Idrottsanläggningar Kan använda Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. Inom 900 m gränsen. 
Gränsfall idrott 450 m. 

  

Närhet till 
kommunala 

   



anläggningar för 
samnyttjande 
Fastighetsfrågor Centralt läge, Mycket golvyta i bef 

fastigheter. 
Går alla fastigheter att använda som 
skola? Gamla konstruktioner som inte 
uppfyller energikrav i dag.  

Kulturskydd, västarvet? 
Ytbehov räcker till? 
Saneringar asbest, blåbetong och övrigt 
farligt avfall. 
Helt ny projektering för skolan erfordas. 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång 
och kostsam process. 

Trafikförsörjning 
gång- och cykel 

Gång- och cykelväg väl utbyggt med 
trafiksäkrade passager finns till 
resecentrum, centrum, 
Ållebergsgymnasiet/bad/idrottsanläggning. 
Centralt läge möjliggör att fler cyklar och 
går eller åker kollektivt vilket minskar 
trafiken in i skolområdet. 

Saknas länk med gång- och cykelväg 
på Odengatan mellan Sankt 
Olofsgatan och Dotorpsgatan. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Positivt att det kan bidra till liv 
i centrum. 

Boende berörs av ökad trafikmängd 
till området. Trafiklösningar ryms inte 
inom området tillsammans med 
byggnad och friyta, svårt få till 
trafiklösningar med perspektiv 
varutransport, hämta/lämna och 
angöring buss. Ökad belastning på 
Odengatan och Dotorpsgatan om 
hastighet sänks . 

Trafikutredning över påverkan av 
tillkommande trafik för Odengatan och 
Dotorpsgatan. 

Trafiksäkerhet Alla passager i närhet är 
trafikljusreglerade. 

Ligger i direkt anslutning till 
trafikintensiva gator i trånga gaturum 
på den sträckor med hög andel trafik. 

Sänkt hastighet 30 km/h på del av 
Dotorpsgatan och på Odengatan. 
Trafikljus ses över och byts ut mot 
moderna. 



Effekter för 
näringslivet 

En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

  

Stadsutveckling Centrumnära läge och bidrar eventuellt till 
större underlag för centrumhandel. 

Skola, förskola, kommunal 
verksamhet, lägenheter och näringsliv 
tas i anspråk.  

Nya ytor för skola, förskola, kommunal 
verksamhet, lägenheter och näringsliv 
behöver tillkomma. 

Närmiljö I anslutning till stadskärnan och 
bostadsområden.  

Odengatan är en barriär. Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 40 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 1992 som reglerar 
markanvändningen till främst industri 
och järnvägstrafik. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken består enligt SGU av lerig 
morän och är så kallad fast mark 
med troligen goda 
grundläggningsförhållanden. 

Det finns två potentiellt förorenade 
markområden inom området och det 
angränsar till ytterligare potentiellt 
förorenade områden.  

Miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras. 

Buller och risker  Området angränsar till Västra 
stambanan som är transportled för 
farligt gods och bidrar med trafikbuller. 
Området angränsar även till Bangatan 
som bedöms kunna bidra med 
trafikbuller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till stor 
del redan exploaterat.  

Många observationer av hotad rovfågel, 
rödlistad, ev. häckande. Finns en del 
ovanliga ruderata växter. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd –
ev. alléer, fågelinventering. 
Artskyddsutredning.  

Friluftsliv    
Kulturvärden  Nationellt bevarandevärde. Området är 

värdebärande för stadsdelen. Silon är av 
regionalt bevarandevärde och 
Maskinisten 1 är av lokalt 
bevarandevärde. 

Kulturhistorisk utredning krävs. 

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 



Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Ligger utmed Bangatan och lätt 
att angöra. Nära centrum 

Finns ytor för angöring parkering etc? 
Järnvägen utanför väggen! 

Kräver helt ny projektering av skolan 
 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg väl utbyggt 
med trafiksäkrade passager utom 
över Bangatan. Centralt läge 
möjliggör att fler cyklar och går 
eller åker kollektivt vilket minskar 
trafiken in i skolområdet. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns inte.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Försörjning biltrafik finns. Omgivningen inte lämplig för typen av 
verksamhet. Alla målpunkter ligger 
öster om Bangatan. Osäkert om 
trafiklösningar får plats i området. Sänkt 
hastighet inte lämpligt på ”ringleden”. 

 

Trafiksäkerhet  Nära järnväg, ev saknas stängsel. Sänkt hastighet 30 km/h del av Bangatan. 
Planskild passage för gång och cykel. 

Effekter för näringslivet En etablering av skolverksamhet 
på området bedöms gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

  

Stadsutveckling Centrumnära läge och bidrar 
eventuellt till större underlag för 
centrumhandel. 

Ytor för näringsliv tas i anspråk.  Nya ytor för verksamheter behöver tillkomma. 

Närmiljö Delvis bostadsområde i 
närområdet. Centrumnära läge. 

Bangatan och Jönköpingsbanan bildar 
barriärer. 

Säkerheten behöver beaktas. 

 



Område 41 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som tätort, dvs i linje 

med gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan  Området omfattas av flertalet 
detaljplaner antagna mellan 1940 och 
2014 som reglerar markanvändningen 
till bostäder, centrum, kontor, gata, 
industri och parkering. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken består enligt SGU av lerig 
morän och är så kallad fast mark 
med troligen goda 
grundläggningsförhållanden. 

Det finns en viss risk för lakning av 
farliga ämnen från en begravningsplats. 

Miljöteknisk markundersökning kan eventuellt 
behöva genomföras.  

Buller och risker  Området angränsar till Bangatan och 
omfattar Hwassgatan som bedöms 
kunna bidra med trafikbuller. Området 
ligger i närheten av Västra Stambanan 
som är transportled för farligt gods och 
bidrar med trafikbuller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
undersökas.  

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till stor 
del redan exploaterat.  

Många observationer av ovanliga och 
en del rödlistade ruderata växter, som 
klofibbla och hjärtstilla. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd –
alléer längs vägarna.  

Friluftsliv    
Kulturvärden Parkeringsytorna i söder omfattas 

inte av värdebärande element. 
Nationellt bevarandevärde. Området är 
värdebärande för stadsdelen. 
Lövingagården är av nationellt 
bevarandevärde och är stadens äldsta 
bebyggelse.  

Kulturhistorisk utredning krävs.  

Närhet till andra skolor Relativt nära Ållebergsgymnasiet. På gränsen till för långt bort  
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar Kan använda 

Oden/Frejaområdets 
Övre gränsen på avstånd.  



idrottshallar. Kant av område 
precis inom 900 m gränsen. 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Svår att bebygga då alla gator i centrala 
Falköping korsar ytan. Friyta för elever 
är en utmaning då det är svårt med 
naturliga gränser här. 
Bygghöjden är en utmaning  

Kräver helt ny projektering av skolan 
 

Markägare  Delvis privatägd mark, parkeringsytorna 
ägs av kommunen. 

Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns väl 
utbyggt med många trafiksäkrade 
passager. Centralt läge möjliggör 
att fler cyklar och går eller åker 
kollektivt vilket minskar trafiken 
in i skolområdet. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

 Kollektivtrafik finns inte.  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Försörjning biltrafik finns.  Osäkert om trafiklösningar får plats i 
området. 

Trafikutredning för tillkommande trafik 
Hwassgatan och Landbogatan samt 
trafiksäkerhet oskyddade trafikanter. 

Trafiksäkerhet Positivt att det kan bidra till liv i 
centrum. 

Hwassgatan och Landbogatan är vägen 
in till centrum och ur detta perspektiv 
mindre bra att förlägga en verksamhet 
som ställer krav på att hantera både 
trafikflöden och trafiksäkerhet för 
elever i kombination med ”stadsmyller”. 

Sänkt hastighet 30 km/h del av Hwassgatan 
och Parkgatan. 

Effekter för näringslivet En etablering av skolverksamhet 
på området bedöms gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

  



Stadsutveckling Centrumnära läge och bidrar 
eventuellt till större underlag för 
centrumhandel. 

Allmänna parkeringsplatser, 
samlingslokal, bostäder och näringsliv 
kan eventuellt behöva tas i anspråk. 

Allmänna parkeringsplatser, samlingslokal, 
bostäder och näringsliv behöver eventuellt 
tillkomma.  

Närmiljö Bostadsområde i närområdet. 
Centrumnära läge. 

Bangatan är en barriär. Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 42 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som grönområde, dvs strider 

mot gällande översiktsplan.  
 

Gällande detaljplan Området omfattas delvis av 
detaljplan antagen 1981 som 
reglerar markanvändningen till 
allmänt ändamål. 

Området omfattas av en detaljplan 
antagen 1963 som reglerar 
markanvändningen till park. 

En ny detaljplan behövs eventuellt. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken består enligt SGU av lerig 
morän och är så kallad fast mark 
med troligen goda 
grundläggningsförhållanden. Det 
finns inga kända potentiellt 
förorenade markområden inom 
eller i angränsning till området. 

  

Buller och risker Området ligger på betryggande 
avstånd från transportled för 
farligt gods. 

Området angränsar till Scheelegatan 
som bedöms kunna bidra med 
trafikbuller. 

Bullerförhållanden behöver eventuellt 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet.  

Ganska intensivt skött grönområde. En 
rödlistad växt: stortimjan. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd –
ev. alléer.  

Friluftsliv Nära Mössebergs friluftsområde   
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   



Fastighetsfrågor  Svårt att angör och bebygga ytan då det 
är till största delen parkmark. 
Mössebergskolan kan inte nyttjas. 
Tomten är lång och smal. Kräver 
omarbetning av befintligt framtagen 
byggnad.  

Byggnad i en våning 25 m bred ger en läng på 
480 m plus idrottshallar. 
Nej! Området är inte aktuellt. 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar samt 
hastighetssäkrade passager finns i 
de olika stråken. 

Avlägset kan innebära att många elever 
får skjuts istället för att cykla och gå 
vilket ökar trafiken in på skolområdet. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns i närhet.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Skulle kunna 
samordna vissa funktioner med 
Mössebergsskolan vad gäller 
parkering, hämta/lämna, idrott, 
matsal och varuleveranser för att 
minska trafik in på skolområde. 

Boende berörs av ökad trafikmängd till 
området. Ligger i ytterområde för 
infrastruktur och i förhållande till 
målpunkter och där flest elever bor. 
Skapar många nya skolvägar i ”fel 
riktning”. 

 

Trafiksäkerhet Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter på få ställen och 
samlat. 

 Sänkt hastighet 30 km/h del av Aspängsvägen. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  Skola, förskola och grönområde tas 
eventuellt i anspråk 

Nya ytor för skola, förskola och grönområde 
behöver eventuellt skapas. 

Närmiljö Närhet till bostadsområde och 
grönområde 

Starkströmsledningar i närområdet  Skyddsavstånd till ledningar krävs. 

 

  



Område 43 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som tätort, dvs i linje 

med gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan Området omfattas av en 
detaljplan antagen 1968 som 
reglerar en del av 
markanvändningen till allmänt 
ändamål.  

Området omfattas av fem detaljplaner 
antagna mellan 1949 och 2020 som 
reglerar markanvändningen till 
småindustri, park, natur och gator. Det 
pågår planarbetet med framtagande av 
ny detaljplan för del av området som 
syftar till att reglera markanvändningen 
till bostäder, kontor och parkering.  

En ny detaljplan behövs eventuellt. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken består enligt SGU av lerig 
morän och är så kallad fast mark 
med troligen goda 
grundläggningsförhållanden. Det 
finns inga kända potentiellt 
förorenade markområden inom 
eller i angränsning till området. 

Det finns en slänt inom området som 
skulle kunna bli instabil om 
förhållanden förändras.  

Geoteknisk utredning behövs eventuellt. 

Buller och risker  Området angränsar till Västra 
stambanan och ligger i närheten av 
Jönköpingsbanan som båda är 
transportleder för farligt gods och 
bidrar med trafikbuller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
farligt gods behöver troligen utredas.  

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
naturvårdsprogrammet.  

Mycket grönområden. Tre fina 
torrängskullar med fin flora. Rödlistade 
arter som stortimjan och klasefibbla. 
Hela området har många ovanliga arter 
av torrängs- och ruderata växter. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd –
ev. alléer.  

Friluftsliv    
Kulturvärden Regionalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
Fornlämningar finns i området. Arkeologisk utredning kan krävas.  



kulturmiljön berörs utöver 
Hattmurklan 1. 

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Mycket fornlämningar i området 
innebär grävförbud. 
Stora investeringar görs just nu på 
Ranliden och ytan är fullbebyggd och 
det finns ingen mer byggrätt dessutom 
svår att angöra med bussar och mer 
parkering för bilar. 

Kräver helt ny projektering av skolan 
Och hela området 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelbana finns med 
bra anslutningar mot centrum 
och resecentrum varav många 
passager redan är 
hastighetssäkrade. Centralt läge 
möjliggör att fler cyklar och går 
eller åker kollektivt vilket minskar 
trafiken in i skolområdet. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Trafikförsörjning bil finns. 
Trafiklösningar ryms inom 
området. Parkering finns redan 
iordningställd. 

Boende berörs av ökad trafikmängd till 
området. Ökad belastning på 
korsningen till Danska vägen eller 
Scheelegatan. 

Flödesberäkningar tillkommande trafik, även 
för korsningarna Danska vägen/Dahléngatan 
och Torstensonsgatan/Scheelegatan. 

Trafiksäkerhet Hastighet delvis redan sänkt.   



Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  Ytor för kommunal verksamhet och 
näringsliv ta i anspråk. 

Nya ytor för kommunal verksamhet och 
verksamheter behöver tillskapas.  

Närmiljö Nära till bostadsområden och 
grönområde. Närhet till 
resecentrum. 

Västra stambanan/Jönköpingsbanan är 
en barriär.  

Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 44 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som tätort, dvs i linje 

med gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan  Området omfattas av två detaljplaner 
antagna 1951 och 1994 som reglerar 
markanvändningen till industri, gata och 
natur. Inom delar av området pågår 
arbete med framtagande av ny 
detaljplan.  

Ny detaljplan skulle krävas.  

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken består enligt SGU av lerig 
morän och sedimentärt berg 
samt är så kallad fast mark med 
troligen goda 
grundläggningsförhållanden. 

Det finns fyra potentiellt förorenade 
markområden inom området och två 
angränsar.  

Miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras.  

Buller och risker  Området angränsar till Västra 
stambanan som är transportled för 
farligt gods och bidrar med trafikbuller. 
Området angränsar till och omfattar 
Bangatan och Sankt Olofsgatan som 
bedöms kunna bidra med trafikbuller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas.  

Naturvärden och 
grönområden 

Två objekt i 
naturvårdsprogrammet. Till stor 
del redan exploaterat.  

Några objekt i naturvårdsprogrammet – 
en slåtterkulle vid rondellen, vägkanter. 
Ovanliga ruderata växter. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd –
alléer. 

Friluftsliv    
Kulturvärden  Nationellt bevarandevärde. Byggnader 

utmed S:t Olofsgatan är väsentliga för 
kulturmiljön.  

Kulturhistorisk utredning kan krävas, 
beroende på placering inom området.  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 



Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Nära stationen. Parkytor kan 
användas som friyta. 

Ytan delas av Bangatan och en del är 
privat industrimark. Parkytor tas i 
anspråk. 

Kräver helt ny projektering av skolan 
 

Markägare  Delvis privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelbana finns med 
bra anslutningar mot centrum 
och resecentrum varav många 
passager redan är 
hastighetssäkrade. Centralt läge 
möjliggör att fler cyklar och går 
eller åker kollektivt vilket minskar 
trafiken in i skolområdet. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns och nära till 
resecentrum. 

  

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Trafikförsörjning bil finns. 
Trafiklösningar ryms inom 
området. Positivt att det kan 
bidra till att centrum och 
resecentrum knyts samman mer 
när verksamheter knyts utmed 
Sankt Olofsgatan. Inga 
målpunkter väster om Bangatan. 

Sänkt hastighet kan påverka trafikflöden 
negativt. 

Inga utfarter mot Bangatan eller 
Rantenrondellen. Flödesberäkningar 
tillkommande trafik. 

 

Trafiksäkerhet Hastighet delvis redan sänkt.  Sänkt hastighet på del av Bangatan 30 km/h. 
Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 

området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 



Stadsutveckling Stadsdelen håller på att 
omvandlas från 
verksamhetsområde till 
bostadsområde och service. 

Ytor för näringslivet tas i anspråk. Ytor 
för framtida stationsnära bostäder tas i 
anspråk som inte kan ersättas. 

Nya ytor för verksamheter behöver tillkomma. 

Närmiljö Närhet till resecentrum och 
bostadsområde.  

Närhet till verksamheter i söder. 
Bangatan och Jönköpingsbanan/Västra 
stambanan skapar barriärer.  

Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 45 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som tätort, dvs i linje 

med gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan  Området omfattas av fem detaljplaner 
antagna mellan 1930 och 2012 som 
reglerar markanvändningen till 
parkering, natur, allmänplats plantering, 
gata, järnvägstrafik, kontor och skola, 
godsterminal samt garage och verkstad. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Inom delar av området utgörs 
marken enligt SGU av lerig morän 
samt är så kallad fast mark med 
troligen goda 
grundläggningsförhållanden.  

Inom delar av området utgörs marken 
enligt SGU av glacial grovsilt och finsand 
samt är så kallad icke fast mark med 
troligen dåliga 
grundläggningsförhållanden. 

Geotekniska förhållanden och 
grundläggningsförutsättningar behöver 
troligen utredas.  

Buller och risker  Området ligger i närheten av Västra 
stambanan som är transportled för 
farligt gods och bidrar med trafikbuller. 
Området angränsar också till 
Scheelegatan och Mössebergsgatan 
som bedöms kunna bidra med 
trafikbuller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Till stor del redan exploaterat.  Två objekt i naturvårdsprogrammet. Ett 
större grönområde. En hel del 
observationer av rödlistade fågelarter 
som svart rödstjärt. Ovanliga ruderata 
växter vid banvallarna, som klätt och 
kalvnos. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd –
alléer. Fågelinventering. 

Friluftsliv    
Kulturvärden Regionalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs utöver det 

 Kulturmiljöutredning kan behövas. 



järnvägsnära läget med Rantens 
torg 

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts    
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Svårt att angör och bebygga ytan då det 
är till största delen parkmark. 
Lärcenter kan inte nyttjas. Tomten är 
lång och smal. Kräver omarbetning av 
befintligt framtagen byggnad. Område 
inte aktuellt. 

Kräver helt ny projektering av skolan samt 
idrottshallar 
Nej! Området är inte aktuellt. 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns väl 
utbyggt med många trafiksäkrade 
passager. Centralt läge möjliggör 
att fler cyklar och går eller åker 
kollektivt vilket minskar trafiken 
in i skolområdet. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns  Kan begränsa möjligheten för 
kollektivtrafiken att utvecklas, finns få 
platser kvar runt resecentrum för 
pendelparkering och cykelparkering. 

 

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Försörjning biltrafik finns. Osäkert om trafiklösningar får plats i 
området. 

Trafikutredning för tillkommande trafik och 
flöden Resecentrum och närområdet. 

Trafiksäkerhet   Sänkt hastighet 30 km/h del av Nils 
Ericsonsgatan. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 



Stadsutveckling  Ytor för pendelparkering, kommunal 
verksamhet och grönområde tas i 
anspråk. 

Nya ytor för pendelparkering, kommunal 
verksamhet och grönområde behöver 
tillskapas. 

Närmiljö Nära till resecentrum och 
bostadsområden 

Västra stambanan och stationsområdet 
bildar barriär.  

Säkerheten behöver beaktas. 

 

  



Område 46 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som naturområde, dvs strider 

mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan Området omfattas huvudsakligen 
inte av någon befintlig detaljplan. 

Området omfattas delvis av tre 
detaljplaner antagna mellan 1968 och 
2014 som reglerar markanvändningen 
till friluftsområde, natur, park eller 
planering och samlingslokaler eller 
ateljé. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken består enligt SGU av 
sandig morän, morän ovan 
fanerozoisk diabas samt lerig 
morän och är så kallad fast mark 
med troligen goda 
grundläggningsförhållanden.  

Delar av området är blockrikt. Risken för blocknedfall kan behöva 
undersökas. 

Buller och risker Området ligger på betryggande 
avstånd från transportled för 
farligt gods. 

Området omfattar till viss del 
Scheelegatan som bedöms kunna bidra 
med trafikbuller. 

Bullerförhållanden kan behöva undersökas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Närhet till naturen och 
utomhuspedagogiska miljöer. 

Naturreservat i sluttningen och på 
Mösseberg. Många värdefulla objekt i 
naturvårdsprogrammet. Natura 2000-
område. Grönområden, stora 
friluftsvärden. Massor av observationer 
av rödlistade och fridlysta växter, mest i 
naturreservaten. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd –
alléer, artinventeringar. Ev Natura 2000-
ansökan. Påverkan måste utredas, 
anpassningar och kompensation. 

Friluftsliv Nära Mössebergs friluftsområde   
Kulturvärden Lågt bevarandevärde, inga 

utpekade kulturmiljöer berörs 
  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  



Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 
idrottshallar. 

Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Stor kommunal yta med 
möjligheter till god utemiljö. 

Högspänningsledning genom området 
samt den kraftiga bergssluttningen 
inkräktar på ytan. 
Angöring/transporter för skolan är en 
utmaning likaså snö, vind, vatten och 
avlopp då vi behöver sprinkler till 
ytbehovet för verksamheten. Mycket 
körning av föräldrar 

Kräver helt ny projektering av skolan 
Linbana? 
Biotopskydd, artskydd, geoteknik, vatten 
avlopp 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar samt 
hastighetssäkrade passager finns i 
de olika stråken. 

Avlägset kan innebära att många elever 
får skjuts istället för att cykla och gå 
vilket ökar trafiken in på skolområdet. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns i närhet.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Boende berörs av ökad trafikmängd till 
området. Ligger i ytterområde för 
infrastruktur och i förhållande till 
målpunkter och där flest elever bor. 
Skapar många nya skolvägar i ”fel 
riktning”. Inte utbyggd infrastruktur blir 
orimligt kostsamt. 

Kräver diverse undersökning då inget är 
exploaterat. 

Trafiksäkerhet Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter på få ställen och 
samlat. 

  

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 



Stadsutveckling  Ytor för grön- och strövområde samt 
föreningsliv och näringsliv tas i anspråk. 
En ny skola på platsen bidrar till en 
utglesning av staden. 

Nya ytor för grön- och strövområde samt 
föreningsliv och näringsliv behöver tillskapas.  

Närmiljö Nära till grön- och strövområden 
och bostadsområden 

Höjdskillnaderna är barriärskapande. 
Del av området används för 
dagvattenanläggning. Delvis betesmark 
(jordbruksmark). Starkströmsledningar 
passerar genom området. 

Dagvattenutredning kan komma att behövas. 
Lokaliseringsprövning (enligt MB, 3 kap, 4 §) 
behöver göras för att bebygga jordbruksmark. 
Säkerhetsavstånd behövs till ledningarna. 
Tillgängligheten behöver beaktas. 

 

  



Område 47 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som grönområde, dvs strider 

mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Delar av området omfattas av fyra 
detaljplaner antagna mellan 1970 och 
1998 som reglerar markanvändningen 
inom dessa områden till naturreservat, 
park eller plantering, kurortshotell, 
naturpark med särskild miljöhänsyn och 
bostäder. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän, morän 
över fanerozoisk diabas. Marken 
är så kallad fast mark med 
troligen goda 
grundläggningsförhållanden. Det 
finns inga registrerade potentiellt 
förorenade markområden inom 
området. 

Marken inom en del av området består 
enligt SGU av en blockrik yta av 
rasmassor. 

Risken för blocknedfall behöver troligen 
undersökas. 

Buller och risker Området ligger på betryggande 
avstånd från transportled för 
farligt gods. 

Området angränsar till Danska vägen 
och omfattar del av Scheelegatan som 
bedöms kunna bidra med trafikbuller. 

Bullerförhållanden behöver eventuellt 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Närhet till naturen och 
utomhuspedagogiska miljöer. 

Naturreservat samt Natura 2000-
område i sluttningen av Mösseberg. 
Många värdefulla objekt i 
naturvårdsprogrammet, bland annat 
Mössebergsparken. Grönområden, 
stora friluftsvärden. Massor av 
observationer av rödlistade och fridlysta 
växter och fåglar. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd –
alléer, fågel- och ev. andra artinventeringar. 
Ev Natura 2000-ansökan. Påverkan måste 
utredas, anpassningar och kompensation. 

Friluftsliv Nära Mössebergs friluftsområde  Utreda ny plats för djurparken 



Kulturvärden  Mössebergsparken omfattas av 
byggnadsminne och kan inte tas i 
anspråk för byggnation. 

 

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Stor kommunal yta med 
möjligheter till god utemiljö. 

Befintlig kurort med mycket park och 
friliggande villor utspritt i parken. 
Hitta gränser för ett skolområde 
inklusive nya sporthallar känns som en 
utmaning. Mycket körning av föräldrar 

Kräver helt ny projektering av skolan 
Biotopskydd, artskydd, geoteknik, vatten 
avlopp 
Trafik och parkeringsmöjligheter? 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar samt 
hastighetssäkrade passager finns i 
de olika stråken. 

Avlägset kan innebära att många elever 
får skjuts istället för att cykla och gå 
vilket ökar trafiken in på skolområdet. 

 

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns i närhet.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Boende berörs av ökad trafikmängd till 
området. Ligger i ytterområde för 
infrastruktur och i förhållande till 
målpunkter och där flest elever bor. 
Skapar många nya skolvägar i ”fel 
riktning”. Inte utbyggd infrastruktur blir 
orimligt kostsamt. 

Kräver diverse undersökning då inget är 
exploaterat. 

Trafiksäkerhet Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter på få ställen och 
samlat. 

  



Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  En ny skola på platsen bidrar till en 
utglesning av staden. Djurparken tas 
eventuellt i anspråk. Stora delar av 
detta område omfattar områden som 
inte kan exploateras enligt MB och KML.  

Djurparken behöver eventuellt omlokaliseras.  

Närmiljö Närhet till grönområde och 
bostadsområde 

Höjdskillnaderna är barriärskapande. Tillgängligheten behöver beaktas. 

 

  



Område 48 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som tätort, dvs i linje 

med gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan  Området omfattas av tre detaljplaner 
antagna mellan 1998 och 2018 som 
reglerar markanvändningen till vård, 
bostäder och gata. En mindre del av 
området omfattas av ett pågående 
planarbete. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och är 
så kallad fast mark med troligen 
goda 
grundläggningsförhållanden.  

Området angränsar till mark som är 
potentiellt förorenad.  

Miljöteknisk markundersökning behöver 
eventuellt genomföras. 

Buller och risker Området ligger på betryggande 
avstånd från transportled för 
farligt gods. 

Området angränsar till Danska vägen 
som bedöms kunna bidra med 
trafikbuller. 

Bullerförhållanden behöver eventuellt 
utredas.  

Naturvärden och 
grönområden 

Närhet till naturen och 
utomhuspedagogiska miljöer. Få 
naturvärdesobjekt. 

Nära till naturreservat samt Natura 
2000-område i sluttningen av 
Mösseberg. En del av ett objekt med 
högsta klass i naturvårdsprogrammet, 
Mössebergssluttningen. Parkområde. 
Observationer av rödlistade, sällsynta 
och fridlysta växter och fåglar, som 
mindre hackspett och rosenfink. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd –
alléer, fågelinventering. Möjligen Natura 
2000-ansökan. Påverkan måste utredas, 
anpassningar och kompensation. 

Friluftsliv    
Kulturvärden Lokalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs men 
sjukhusbyggnader bör bevaras i 
sitt uttryck 

Parkmiljön vid sjukhuset är bevarande 
värd. 

Kulturhistorisk utredning för bevarande och 
anpassning av sjukhusbyggnaderna och 
parkmiljön skulle behövas. 



Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 

Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Stor yta. Hyfsat bra 
trafikangöringar för buss och bil. 
Etablerade gc-vägar 

Befintligt sjukhusområde som måste 
förändras för ge plats åt en ny skola 
Mycket körning av föräldrar 

Kräver helt ny projektering av skolan 
 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Ytorna finns för funktionella 
trafiklösningar. 

Alla målpunkter ligger öster om Danska 
vägen. Ligger i ytterområde för 
infrastruktur och i förhållande till 
målpunkter och där flest elever bor. 
Skapar många nya skolvägar i ”fel 
riktning”. 

 

Trafiksäkerhet Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter på få ställen och 
samlat. 

Ligger i direkt anslutning till gata med 
medelhög andel trafik, infarten till 
centrum norrifrån. 

Hastighetssäkrad passage Danska vägen. Sänkt 
hastighet 30 km/h på del av Danska vägen. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling En ny skola skulle kunna innebära 
att området förtätas.  

Sjukhusområdet, förskola och bostäder 
tas eventuellt i anspråk. 

Delar av sjukhusområdet, förskola och 
bostäder kan behöva omlokaliseras. 

Närmiljö Närhet till bostadsområde. 
Parkmiljö i området. 

Danska vägen är en barriär.  Säkerheten behöver beaktas. 



Område 49 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som tätort, dvs i linje 

med gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan  Området omfattas av tre detaljplaner 
antagna mellan 1983 och 2007 som 
reglerar markanvändningen till natur, 
småindustri, gata och park. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och är 
så kallad fast mark med troligen 
goda 
grundläggningsförhållanden. 

Det finns två förorenade markområden 
inom området och ett angränsande.  

Miljöteknisk markundersökning behöver 
troligen genomföras. 

Buller och risker Området ligger på betryggande 
avstånd från transportled för 
farligt gods.  

Området angränsar till Danska vägen 
som bedöms kunna bidra med 
trafikbuller. Området angränsar också 
till verksamhet som bedöms kunna 
bidra med buller. 

 

Naturvärden och 
grönområden 

Närhet till naturen och 
utomhuspedagogiska miljöer på 
Mösseberg. Inga objekt i 
Naturvårdsprogrammet. 

Observationer av en del ovanliga och en 
rödlistad ruderata växter i vägrenen. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd –
alléer. 

Friluftsliv    
Kulturvärden Regionalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 



Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor Skolbussar kan angöra via 
Tvärvägen/väg 184 

Befintlig industri på ytan. 
Ligger långt från centrum 
Väg till bostadsområdet går genom ytan 
Tomten är ”kantig” svår att disponera 
Mycket körning av föräldrar 

Kräver helt ny projektering av skolan 
Hur är det med vatten, avlopp och ström i 
området? 
FV finns säkert! 

Markägare  Delvis privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Inga boende berörs 
av ökad trafikmängd till området. 
Ytorna finns för funktionella 
trafiklösningar. 

Målpunkt sjukhus ligger väster om 
Danska vägen. Ligger i ytterområde för 
infrastruktur och i förhållande till 
målpunkter och där flest elever bor. 
Skapar många nya skolvägar i ”fel 
riktning”. 

 

Trafiksäkerhet Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter på få ställen och 
samlat. 

Ligger i direkt anslutning till gata med 
medelhög andel trafik, infarten till 
centrum norrifrån. 

Hastighetssäkrad passage Danska vägen vid 
sjukhuset. Sänkt hastighet 30 km/h på del av 
Danska vägen. 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling En ny skola skulle kunna innebära 
att området förtätas. 

Ytor för näringsliv och grönområde tas i 
anspråk. 

Nya ytor för verksamheter och grönområde 
behöver tillskapas. 

Närmiljö Närhet till bostadsområde Jordbruksmark tas delvis i anspråk. 
Danska vägen är en barriär. 

Lokaliseringsprövning (enligt MB, 3 kap, 4 §) 
behöver göras för att bebygga jordbruksmark. 
Säkerheten behöver beaktas. 

 



Område 50 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan Utpekat som tätort, dvs i linje 

med gällande översiktsplan. 
  

Gällande detaljplan En mindre del av området 
omfattas inte av någon 
detaljplan. 

Området omfattas av en detaljplan 
antagen 2013 som reglerar 
markanvändningen till friluftsområde. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

Marken inom området består 
enligt SGU av lerig morän och är 
så kallad fast mark med troligen 
goda 
grundläggningsförhållanden. 

Området angränsar till mark som är 
potentiellt förorenad. 

Miljöteknisk markundersökning behöver 
eventuellt genomföras. 

Buller och risker  Området angränsar till Länsväg 184 och 
ligger i närheten av Västra stambanan 
som båda är transportleder för farligt 
gods och bidrar med trafikbuller. 
Området angränsar också till 
verksamhet som bedöms kunna bidra 
med buller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
Naturvårdsprogrammet. 

Observationer av en del ovanliga och 
rödlistade fåglar som svart rödstjärt och 
en rödlistad torrängsväxt, trollsmultron, 
längs banvallen. Förekomst av den 
invasiva arten parkslide. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd –
alléer, fågelinventering. Bekämpningsplan för 
parkslide. 

Friluftsliv    
Kulturvärden Regionalt bevarandevärde, inga 

värdebärande delar av 
kulturmiljön berörs 

  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 



Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Ligger långt från centrum 
Måste köra på väg till bostadsområdet 
för att nå ytan 
Tomten ligger ”lågt” och inklämd mot 
stambanan. 
Mycket körning av föräldrar förväntas 
och det blir mycket trafik genom 
bostadsområdet 

Kräver helt ny projektering av skolan 
Hur är det med vatten, avlopp och ström och 
fjärrvärme i området? 
Närhet till järnvägen? 

Markägare Kommunägd mark   
Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns .   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Ytorna finns för 
funktionella trafiklösningar. 

Boende berörs av ökad trafikmängd till 
området. Målpunkt sjukhus ligger väster 
om Danska vägen. Ligger i ytterområde 
för infrastruktur och i förhållande till 
målpunkter och där flest elever bor. 
Skapar många nya skolvägar i ”fel 
riktning”. Infrastruktur saknas delvis 
vilket ökar kostnaden. 

 

Trafiksäkerhet Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter på få ställen och 
samlat. 

 Hastighetssäkrad passage Danska vägen vid 
sjukhuset 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling En ny skola skulle kunna innebära 
att området förtätas. 

Föreningslokal tas i anspråk. Ny plats för föreningslokal behöver tillkomma. 



Närmiljö Närhet till bostadsområde Jordbruksmark tas i anspråk. Länsväg 
184 är en barriär. Området är avsett för 
dagvattenhantering. 

Lokaliseringsprövning (enligt MB, 3 kap, 4 §) 
behöver göras för att bebygga jordbruksmark. 
Säkerheten behöver beaktas. 
Dagvattenutredning krävs.  

 

  



Område 51 

Parameter Fördelar/styrkor Nackdelar/svagheter/utmaningar Utredningsbehov/åtgärdsbehov 
Översiktsplan  Utpekat som verksamhetsområde, dvs 

strider mot gällande översiktsplan. 
 

Gällande detaljplan  Området omfattas av en detaljplan 
antagen 2013 som reglerar 
markanvändningen till järnvägstrafik 
(verkstäder) och natur. 

Ny detaljplan skulle krävas. 

Markförhållanden (geo, 
föroreningar mm) 

En del av området består enligt 
SGU av lerig morän och är så 
kallad fast mark med troligen 
goda 
grundläggningsförhållanden. 

Marken inom området består enligt 
SGU till största del av fyllningsmaterial 
och är så kallad icke fast mark med 
troligen dåliga 
grundläggningsförhållanden. Det finns 
fyra potentiellt förorenade 
markområden inom området. 

Geotekniska förhållanden och 
grundläggningsförutsättningar behöver 
troligen utredas. Miljöteknisk 
markundersökning behöver troligen 
genomföras. 

Buller och risker  Området angränsar till Västra 
stambanan och Länsväg 184 som båda 
är transportleder för farligt gods och 
bidrar med trafikbuller. Inom området 
finns också en verksamhet som bedöms 
kunna bidra med buller. 

Bullerförhållanden och risker kopplade till 
transport av farligt gods behöver troligen 
utredas. 

Naturvärden och 
grönområden 

Inga objekt i 
Naturvårdsprogrammet. 

Observationer av en rödlistad växt, 
lungrot. Alléer. 

Naturvärdesinventering, skyddsvärda träd –
alléer. 

Friluftsliv    
Kulturvärden  Regionalt bevarandevärde för området. 

Lokstallet har ett nationellt 
bevarandevärde pga sin ålder och 
storlek. 

En kulturhistorisk utredning av lokstallet och 
dess närmiljö skulle behövas.  

Närhet till andra skolor  Inte nära Ållebergsgymnasiet  
Skolskjuts  Kräver skolskjuts  
Idrottsanläggningar  För långt från Oden/Frejaområdets 

idrottshallar. 
Kräver nya idrottshallar 



Närhet till kommunala 
anläggningar för 
samnyttjande 

   

Fastighetsfrågor  Industri för järnvägsreparationer och ett 
mycket komplext område att exploatera 
för att bygga skola på 

Kan vi ha ett lokaltåg hit? 

Markägare  Privatägd mark Markköp behöver göras för att kunna 
planlägga detta område, vilket är en lång och 
kostsam process. 

Trafikförsörjning gång- 
och cykel 

Gång- och cykelväg finns bra 
anslutningar. 

  

Trafikförsörjning 
kollektivtrafik 

Kollektivtrafik finns i närhet.   

Trafikförsörjning 
biltrafik 

Bilnät finns. Ytorna finns för 
funktionella trafiklösningar. 

Miljö olämplig för verksamheten 
Boende berörs av ökad trafikmängd till 
området. Målpunkt sjukhus ligger väster 
om Danska vägen. Ligger i ytterområde 
för infrastruktur och i förhållande till 
målpunkter och där flest elever bor. 
Skapar många nya skolvägar i ”fel 
riktning”. Infrastruktur saknas delvis 
vilket ökar kostnaden. 

Utredning påverkan logistikcenter. 

Trafiksäkerhet Korsningspunkt oskyddade 
trafikanter på få ställen och 
samlat. 

 Hastighetssäkrad passage Danska vägen vid 
sjukhuset 

Effekter för näringslivet  En etablering av skolverksamhet på 
området bedöms ej gynnsamt ur 
näringslivsperspektiv 

 

Stadsutveckling  Ytor för näringsliv tas i anspråk. Nya ytor för verksamheter behöver tillkomma. 
Närmiljö Närhet till bostadsområde. Nära 

till resecentrum.  
Området är delvis avsett för 
dagvattenhantering. Västra stambanan 
är en barriär.  

Dagvattenutredning behöver genomföras. 
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§ 147 Dnr 2021/00497 

Avsägning av ersättningsanspråk vid införande av 
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud kopplat 
till detaljplanearbetet för Körsbäret 1 (Lilla 
Fredriksberg) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen i rollen som fastighetsägare avsäger sig rätten till att 

göra anspråk på ersättning på grund av skyddsbestämmelser och 

rivningsförbud i detaljplan för Körsbäret 1 (Lilla Fredriksberg). 

Bakgrund 

Byggnadsnämnden gav den 22 april 2020, § 43, stadsbyggnadsavdelningen i 

uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Körsbäret 1 (Lilla 

Fredriksberg). 

I förslag till ny detaljplan för Körsbäret 1 (Lilla Fredriksberg) införs det 

varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud med anledning av att befintlig 

byggnads kulturhistoriska värden ska bevaras. Byggnaden uppfördes 1854 

som en bostad tillhörande en större gård. Byggnaden är ett uttryck för 

stadsnära jordbruksverksamhet och utgör uttryck för riksintresset för 

kulturmiljövården. 

I och med att varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud införs i 

detaljplanen ska kommunen enligt plan- och bygglagen 5 kap. 26§ förelägga 

den som kan komma att drabbas av skada på grund av rivningsförbud eller 

varsamhetsbestämmelser att inom en viss tid anmäla sitt anspråk på 

ersättning eller inlösen. Tidsfristen för detta ska vara minst två månader och 

detaljplanen får inte antas förrän tidsfristen har gått ut eller att berörd 

fastighetsägare har avsagt sig rätten till att göra anspråk på ersättning. Med 

skada minas här om rivningsförbudet medför att det förlorade värdet på 

berörd fastighet är betydande i förhållande till fastighetens ursprungliga 

värde eller om en varsamhetsbestämmelse medför att pågående 

markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten. 

Då fastigheten Körsbäret 1 ägs av Falköpings kommun behöver således 

Falköpings kommun avsäga sig rätten till anspråk på ersättning på grund av 

skyddsbestämmelser och rivningsförbud för att eventuellt antagandebeslut av 

detaljplanen inte ska kunna överprövas på grund av formfel i planprocessen. 

Förvaltningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen bedömer det som nödvändigt att Falköpings 

kommun i rollen som fastighetsägare avsäger sig rätten till att göra 

ersättningsanspråk enligt plan- och bygglagen 5 kap. 26§. Detta för att 

detaljplaneprocessen ska följa aktuella lagkrav samt för att undvika ett 
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scenario där ett eventuellt antagandebeslut av detaljplanen kan överprövas på 

grund av formfel i planprocessen. 

Finansiering 

Angivet förslag till beslut är inte förenade med några kostnader eller utgifter.  

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-11-16 

Blankett Ersättningsanspråk på grund av skyddsbestämmelser och 

rivningsförbud. 2021-11-16 

Planbeskrivning Körsbäret 1 – Samrådsversion, 2021-05-21 

Plankarta Körsbäret 1 – Samrådsversion, 2021-05-21 
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Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen 
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Avsägning av ersättningsanspråk vid införande av 
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud kopplat 
till detaljplanearbetet för Körsbäret 1 (Lilla 
Fredriksberg) 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen i rollen som fastighetsägare avsäger sig rätten till att 

göra anspråk på ersättning på grund av skyddsbestämmelser och 

rivningsförbud i detaljplan för Körsbäret 1 (Lilla Fredriksberg). 

Bakgrund 

Byggnadsnämnden gav den 22 april 2020, § 43, stadsbyggnadsavdelningen i 

uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Körsbäret 1 (Lilla 

Fredriksberg). 

I förslag till ny detaljplan för Körsbäret 1 (Lilla Fredriksberg) införs det 

varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud med anledning av att befintlig 

byggnads kulturhistoriska värden ska bevaras. Byggnaden uppfördes 1854 

som en bostad tillhörande en större gård. Byggnaden är ett uttryck för 

stadsnära jordbruksverksamhet och utgör uttryck för riksintresset för 

kulturmiljövården. 

I och med att varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud införs i 

detaljplanen ska kommunen enligt plan- och bygglagen 5 kap. 26§ förelägga 

den som kan komma att drabbas av skada på grund av rivningsförbud eller 

varsamhetsbestämmelser att inom en viss tid anmäla sitt anspråk på 

ersättning eller inlösen. Tidsfristen för detta ska vara minst två månader och 

detaljplanen får inte antas förrän tidsfristen har gått ut eller att berörd 

fastighetsägare har avsagt sig rätten till att göra anspråk på ersättning. Med 

skada minas här om rivningsförbudet medför att det förlorade värdet på 

berörd fastighet är betydande i förhållande till fastighetens ursprungliga 

värde eller om en varsamhetsbestämmelse medför att pågående 

markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten. 

Då fastigheten Körsbäret 1 ägs av Falköpings kommun behöver således 

Falköpings kommun avsäga sig rätten till anspråk på ersättning på grund av 
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skyddsbestämmelser och rivningsförbud för att eventuellt antagandebeslut av 

detaljplanen inte ska kunna överprövas på grund av formfel i planprocessen. 

Förvaltningens bedömning 

Stadsbyggnadsavdelningen bedömer det som nödvändigt att Falköpings 

kommun i rollen som fastighetsägare avsäger sig rätten till att göra 

ersättningsanspråk enligt plan- och bygglagen 5 kap. 26§. Detta för att 

detaljplaneprocessen ska följa aktuella lagkrav samt för att undvika ett 

scenario där ett eventuellt antagandebeslut av detaljplanen kan överprövas på 

grund av formfel i planprocessen. 

Finansiering 

Angivet förslag till beslut är inte förenade med några kostnader eller utgifter.  

Beslutsunderlag 

Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-11-16 

Blankett Ersättningsanspråk på grund av skyddsbestämmelser och 

rivningsförbud. 2021-11-16 

Planbeskrivning Körsbäret 1 – Samrådsversion, 2021-05-21 

Plankarta Körsbäret 1 – Samrådsversion, 2021-05-21 

Beslutet ska skickas till 

Alexander Järkeborn. Mark- och exploateringsansvarig 

Amelie Sandström, Biträdande stadsbyggnadschef 

Josef Ydeskog, Planarkitekt 

Erik Engström, Planarkitekt 

 

 

Erik Engström 

Planarkitekt 
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Ersättningsanspråk på grund av skyddsbestämmelser 
och rivningsförbud 

 
Detaljplan för Körsbäret 1 – Lilla Fredriksberg, Falköpings tätort 
 
 
I samband med detaljplaneläggningen av Körsbäret 1 – Lilla Fredriksberg 
införs skyddsbestämmelser och rivningsförbud på en befintlig byggnad. 
För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av kulturmiljön och byggnader 
med kulturhistoriskt värde, inom planområdet, innehåller planförslaget 
varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser med rivningsförbud.  
 
Bestämmelser med syfte att säkerställa bevarande av byggnader kan i 
vissa fall leda till att fastighetsägaren blir berättigad till ersättning. Avgö-
rande för om fastighetsägaren har rätt till ersättning är om bestämmel-
serna förorsakar sådan skada som berättigar ersättning enligt Plan- och 
bygglagen (PBL). Ersättning utgår om skyddsbestämmelserna medför att 
den pågående markanvändningen av fastigheten avsevärt försvåras (PBL 
14 kap. 7 §). Vad gäller rivningsförbud är kommunen skyldig att betala er-
sättning till berörd fastighetsägare om rivningsförbudet medför en skada 
som är betydande i förhållande till värdet på den berörda delen av fastig-
heten (PBL 14 kap.10 §). 
 
När skyddsbestämmelser och rivningsförbud införs i en detaljplan får 
kommunen, enligt PBL 5 kap. 26 §, förelägga den som kan komma att 
drabbas av en skada till följd av planförslaget att inom en viss tid anmäla 
sitt anspråk på ersättning. För att detaljplaneprocessen ska kunna fortgå 
vore det önskvärt att få ert svar så snart som möjligt.  
 
Som fastighetsägare kan ni avsäga er rätten till anspråk på ersättning. 
Detta görs genom att fylla i rutan på nästa sida och skicka det till: Bygg-
nadsnämnden, S.t Sigfridsgatan 9, 521 81, Falköping eller till: stadsbygg-
nad@falkoping.se. Vi är tacksamma om ni gör det så snart som möjligt.  
 
Vill ni däremot anmäla er rätt till anspråk på skada kan ni göra det till och 
med måndagen den 13 december 2021. 
Med vänlig hälsning 
 
Byggnadsnämnden Falköpings kommun 
 
Planarkitekt 
Erik Engström 
0515-88 51 24 
Erik.engstrom@falkoping.se 
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Den som inte anmäler sina anspråk på skada inom den utsatta tiden för-
lorar sin rätt till ersättning. Rätten till ersättning gäller dock även i det fall 
en skada inte rimligen kunnat förutses inom den angivna tiden. En sådan 
anmälan om ersättning ska göras inom två år från den dag detaljplanen 
vann laga kraft. 
 
 
 

Jag avsäger mig rätten till anspråk på ersättning för de 
skyddsbestämmelser och rivningsförbud som berör min fas-
tighet. 
 
…………………………………….. 
Datum, Ort 
 
……………………………………... 
Fastighet 
 
……………………………………… 
Signatur 
 
……………………………………… 
Namnförtydligande 
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Om detaljplan 
En detaljplan är ett juridiskt bindande instrument som styr mark- och 
vattenanvändningen inom ett geografiskt område. En detaljplan reglerar vad 
en fastighet ska användas till, så som industri eller bostäder. Beroende på 
platsens förutsättningar och möjligheter görs även regleringar på mer 
detaljerad nivå, exempelvis gällande hur hög och stor bebyggelsen kan tillåtas 
vara. Däremot får inte planen reglera mer än nödvändigt. Genom 
detaljplaneprocessen prövas platsens lämplighet för ändamålet genom olika 
avvägningar. Samtidigt är det en demokratisk process där berörda ges tillfälle 
att yttra sig. En detaljplan består av en plankarta med tillhörande 
planbeskrivning och eventuella bilagor. 
 

Medverkande 
Oskar Sandberg, Planarkitekt 
Erik Engström, Biträdande planarkitekt 
Elin Wiman, Planarkitekt (plankonsult Radar arkitektur& planering AB) 

Handlingar 
Handlingar som ingår i detaljplanen: 

 

Justeringar 
Efter samrådet kommer de revideringar som gjorts att beskrivas under denna 
rubrik. 
 

  

• Plankarta 

• Planbeskrivning 

• Undersökning av betydande miljöpåverkan 

• Länsstyrelsens yttrande angående 
undersökning av betytande miljöpåverkan 

• Dagvattenutredning, AFRY, 2020-10-27 

• Kulturhistorisk utredning inför detaljplan, 
WSP, 2020-08-17 

• Trädinventering, Falköpings kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-02-15 
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1. Bakgrund, syfte & huvuddrag 

1.1 Bakgrund 
Den 22 april 2020, § 43, gav byggnadsnämnden i uppdrag till stadsbyggnadsavdelningen att ta 
fram en ny detaljplan för Körsbäret 1 – Lilla Fredriksberg. 

Detta dokument är en beskrivning av förslaget till den nya detaljplanen. Förslaget är utställt för 
samråd från den 1 juli till den 16 augusti 2021, och under denna period kan synpunkter lämnas 
på förslaget.  

 

Figur 1. Översiktsbild. Röd markering visar planområdets läge. 

1.2 Syfte & huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål. Detta ska göras 
med befintliga kultur- och naturvärden i beaktande och anpassning till platsens struktur och 
skala.  
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Huvuddragen innebär att befintlig byggnads form och utformning värnas genom 
varsamhetsbestämmelser samt att ny bebyggelse kan uppföras i planens västra respektive östra 
del. I västra delen föreslås en högsta nockhöjd om 10 meter, vilket motsvarar cirka 2 våningar. I 
östra delen föreslås en högsta en nockhöjd om 16 meter, vilket ungefär motsvarar 4 våningar. 
Den västra byggrätten är utformad så att flerbostadshus i form av längor eller lameller kan 
uppföras. Den östra byggrätten är friare och möjliggör mindre lameller, i vinkel eller fristående, 
eller ett mer kvadratiskt flerbostadshus. Befintlig byggnad tillåts byggas ut åt öster.  

Slötagatan som allmän plats gata föreslås avslutas i höjd med befintlig byggnad inom 
planområdet. Möjlighet till gång- och cykelbana på allmän plats behålls så att koppling via 
allmän plats till gång- och cykelväg längs Hollendergatan säkras. Kvarvarande del av gatan 
överförs till kvartersmark. I gällande detaljplan finns en vändplan i Slötagatans östra del som ej 
byggts ut. Hela vändplanen ligger inom fastigheten Äpplet 9. Genom detta planförslag ändras 
markanvändningen för vändplanen till kvartersmark, bostäder. Marken får inte bebyggas.  

1.3 Planförfarande 
Arbetet med detaljplanen följer standardförfarandet, enligt Plan- och bygglagen (SFS 
2010:900).  

1.4 Plandata 
Läge  
Planområdet ligger i stadsdelen Fredriksberg i östra delen av Falköpings tätort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Bild som visar processtegen enligt standardförfarande. Röd markering visar var i processen 
som denna detaljplan befinner sig. 

Figur 3. Ortofoto över området. Planområdets ungefärliga omfattning markeras med röd linje. 
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Areal 

Planområdet omfattar ca 5150 kvadratmeter. 

Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av Falköpings kommun. 

Befintlig plansituation 

Översiktsplan 
Det föreslagna planområdet omfattas av användningen ”tätort” i översiktsplan 2017- 2030 
antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2018. Inom användningen är markanvändningar 
som är förenliga med en tätare stadsstruktur tillåtna, det skulle kunna vara bostäder, kontor, 
gator, parker eller liknande. Då detaljplanen har som syfte att möjliggöra bostäder är 
planförslaget att se som förenligt med gällande översiktsplan. Se figur 4 för utdrag ur 
översiktsplanens markanvändningskarta.  

Detaljplan 
Det föreslagna planområdet omfattas av förslag till ändring i stadsplan för del av Fredriksberg 
– KV. Pinjen m.fl laga kraft vunnen år 1970. Det aktuella planområdet omfattas av 
användningarna A - allmänt ändamål (en markanvändning som i äldre planer är avsedda för 
allmänna ändamål och ska ha verksamheter med stat, kommun eller landsting som huvudman) 
samt park (vågformad linjering). Byggrätten för det allmänna ändamålet anger en byggnadshöjd 
om 7,2 meter och sträcker sig ca 30 meter väster och 30 meter öster om befintlig byggnad. 
Genomförandetiden har gått ut.  

 Figur 4. Bild till vänster: Utdrag ur gällande översiktsplan. Rödstreckad linje visar planområdets ungefärliga utbredning. 
Den gula färgen markerar tätort och den ljusblå är verksamheter. Blå streck markerar huvudsakliga transportstråk. 
Bild till höger: Utdrag ur gällande detaljplan. Rödstreckad linje visar planområdets ungefärliga utbredning. Yta med 
vågformade linjer avser allmän plats PARK och användning A - allmänt ändamål gäller inom ljust turkos yta, även 
betecknat med bokstaven A. Allmän plats GATA markeras med vit/grå färg.  
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2. Förutsättningar, planförslag & 
konsekvenser 

2.1 Sammanfattning av planförslaget 
Planområdet är idag planlagt för park och byggrätt för allmänt ändamål. Inom det allmänna 
ändamålet har det länge bedrivits skolverksamhet. Till följd av en skolomorganisation i 
Falköping har kommunen inte längre något verksamhetsbehov av det aktuella området. Marken 
bedöms vara lämplig att förtäta med bostäder men den nu gällande markanvändningen är inte 
förenlig med bostäder. En ny detaljplan som prövar markens lämplighet för bostadsändamål 
behöver således tas fram.  

Planförslaget omfattar utökade byggrätter åt öster och väster, i förhållande till gällande 
detaljplan, samt skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig byggnad Lilla Fredriksberg 
som har kulturhistoriska värden. Inom planområdet finns också delar av en dubbelsidig allé som 
tillsammans med Lilla Fredriksberg utgör ett kulturhistoriskt sammanhang. På västra sidan, 
byggrätt A, möjliggörs flerbostadshus med en nockhöjd om 10 meter, vilket motsvarar två 
våningar. På östra sidan, byggrätt C, möjliggörs flerbostadshus med en nockhöjd om 16 meter 
vilket motsvarar 4 våningar. Byggrätten för befintlig byggnad, byggrätt B, definieras tydligare 
än gällande detaljplan och ges en viss tillbyggnadsmöjlighet åt öster. 

  
Figur 5. Illustrationskarta över möjligt utbyggnadsförslag. A, B, C representerar de byggrätter som 
föreslås i detaljplanen.  

A 

B 

C 
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2.2 Bebyggelse 

Förutsättningar 

Kulturmiljövärden 
Riksintresse 
Området ingår i riksintresset för kulturmiljövården, Kambrosilurområdet, vilket hela Falbygden 
utgörs av. Falbygden är av riksintresse då den uppvisar en lång kontinuitet av bebyggelse med 
forntida gravar, gravfält, bybildningar med medeltida kyrkor och ett stort inslag av ett 
ålderdomligt kulturlandskap. Det stora antalet gånggrifter är unikt för landskapet och har i hög 
grad kommit att prägla den arkeologiska synen på området. 

 
I samband med att den gällande översiktsplanen togs fram togs det även fram en rapport för 
redogörelse och ställningstagande – Riksintressen för kulturmiljövården i Falköpings kommun 
inom Falköpings tätort, WSP 2016-10-12. Enligt utredningen så är detta område utpekat med 
lokalt bevarandevärde vad gäller stadsdelen. Stadsdelens värden finns primärt i 1930- och 50-
talsbebyggelsen väster om planområdet. Karaktären är villa/trädgårdsstad med enhetliga 
fristående villor väster om planområdet och flerbostadshus i 3 våningar norr och öster om 
planområdet, huvudsakligen i tegel. Söder om planområdet finns Ållebergsgymnasiets 
skolområde i tegel.  

Kulturhistoriskt värdefull byggnad 
Inom planområdet finns en befintlig byggnad, kallad Lilla Fredriksberg, uppförd 1854 som 
bostad tillhörande en större gård. Från mitten av 1950-talet har det bedrivits skolverksamhet i 
byggnaden. Marken planlades i slutet av 1960-talet och rivning av gårdens ekonomibyggnader 
genomfördes i början av 1970-talet.  

Figur 6. Kartbild över gränser för riksintresse för kulturmiljövård (röd 
skraffering). Blå prick visar planområdets läge i förhållande till riksintresset. 
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Byggnaden är ett uttryck för stadsnära jordbruksverksamhet och utgör uttryck för riksintresset. 
Upplevelsen av byggnaden i sin ursprungliga miljö är dock begränsad och sett i relation till hela 
riksintresset bedöms byggnaden i sig inte utgöra ett bärande fysiskt uttryck. Byggnaden i sig 
bedöms däremot vara särskilt värdefull enligt 8 kap 13§ plan- och bygglagen (PBL) och 
klassificeras med C- lokalt bevarandevärde, utifrån den välbevarade karaktären. För att 
förvanskningsförbudet som följer med bedömningen om särskild värdefull enligt PBL ska 
uppfyllas bör förvaltning och förändring av byggnaden göras så att byggnaden behåller sina 
originalmaterial och utförande såväl som karaktärsdrag. I utredningen anges att byggnaden inte 
bör rivas eller ändras utvändigt avseende material, karaktär eller utförande. Vidare anges att vid 
ändringar och tillägg ska byggnadens karaktär bevaras avseende dess volym, proportioner, 
fönstertyper, material och färgsättning, samt arkitektoniska detaljer. Placering av ny bebyggelse 
inom parkmiljön bör anpassas till vyn från väster då parkmiljöns öppna ytor samt äldre träd ger 
en förståelse för byggnadens ursprungliga funktion och sammanhang samt tidigare vägdragning 
mot entrén. Tillkommen bebyggelse bör karaktärsmässigt förhålla sig till befintlig byggnad och 
samspela med platsens kulturhistoriska värden.  

Karaktärsbeskrivning 
I den kulturhistoriska utredningen för byggnaden beskrivs de värdebärande kvaliteterna, både 
exteriört och interiört. Nedan lyfts de exteriöra värdena fram, i text och bild, då de definierar 
detaljplanens varsamhets- och utformningsbestämmelser gällande volym, proportioner, 
indelning fönstertyper, material, materialbehandling och färgsättning samt arkitektoniska 
detaljer.  

Byggnaden har en karaktär av mangårdsbyggnad från 1800-talets mitt, med träkonstruktion i ett 
och ett halvt plan samt ursprunglig gavelbyggnad i ett plan med källaringång och extraingång 
mot bostad. Den västra fasaden domineras av huvudentrén med veranda och frontespis. En 
väsentlig del av värdet består i byggnadens tydliga drag av jordbrukets träarkitektur och den 
huvudsakliga exteriöra karaktären är välbevarad. Nedan beskrivs de exteriöra värden som utgör 
byggnadens karaktär:  

- Låg putsad stensockel. 
- Gråmålad, liggande brädpanel på nedre plan, stående locklistpanel på övre plans gavlar 

samt på frontespis. 
- Symmetriskt placerade vitfärgade korspostfönster med fyra rutor (mindre enluftsfönster 

på gavlar) och vitmålad fönsteromfattning. Fönstren avslöjar äldre rumsindelning. En 
del fönster har troligen bytts ut genom åren, men bibehållit originalkaraktär. 

- Sadeltaket är beklätt med tvåkupigt lertegel med murade skorstenar. Takutsprång med 
träkonsoler. 

- Centralt placerad huvudentré med stentrappa mot öppen veranda. Pelare med 
snickeridetaljer och lågt lutande papptak. Port med pardörr i mörkmålat trä med 
sidoljus, omfattningar i vitmålat trä. 

- Frontespis med gråmålad, stående locklistpanel, två korspostfönster samt ett oxöga. 
- Mindre takkupa på östra takfallet, med korspostfönster och Y-format spröjs och 

plåttäckt sadeltak. 
- Troligen ursprunglig gavelbyggnad i ett plan, med enkeldörr och korspostfönster likt 

övriga. Källarentré mot norr med lågt, valmat papptak och bred trädörr med äldre 
gångjärn. 
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Figur 7. Byggnaden Lilla Fredriksberg, vy från väster. Den västra fasaden domineras av huvudentrén 
med öppen veranda och frontespis. Gavelbyggnad till vänster i bild.  

 
   

 

  

Figur 8. Foton av befintlig byggnad. Överst, till vänster: del av byggnadens baksida med tydlig 
rumsindelande fönstersättning och takkupa med spröjsfönster. Överst, till höger: Detaljvy av 
veranda med pelare och konsol med snickarglädje. Nederst: Gavelbyggnad i ett plan med enklare 
entré och källaringång. Foton från kulturhistorisk utredning, WSP.  
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Karaktär i närområdet 
Bebyggelsekaraktären inom det närliggande området är blandad, vilket gör att byggnaden inte 
kan ses som del av en sammanhållen miljö. Byggnaden står i kontrast till omgivande 
bebyggelse, och dess ålder och karaktär är unikt i förhållande till intilliggande bostadshus från 
1930–1960-tal och det storskaliga Ållebergsgymnasiet. Kvaliteter att tillvarata vad gäller 
parkmiljön bedöms till största delen handla om möjligheten till fortsatt upplevelse av denna 
kontrast mellan äldre bostadshus och omgivande stadslandskap. Särskilt viktig bedöms 
byggnadens placering intill ett relativt öppet grönområde med siktlinjer från väst samt den 
kvarvarande delen en den trädallé som markerar tidigare väg mot husets entré, vara (se figur 9).  

 

Figur 9. Dubbelsidig allé, siktlinje från väst mot byggnadens entré. 

Stads- & landskapsbild 
Planområdet avgränsas i söder av Fredriksbergsvägen, i öster av gång- och cykelväg längs 
Hollendergatan och i norr av fastigheten Äpplet 9 (Äpplet 9 ingår delvis i planområdet). Direkt 
söder om planområdet finns en parkeringsplats tillhörande grannfastigheten Klarbäret 1. 
Omkringliggande bebyggelse består av flerbostadshus i huvudsak i 3 våningar. Planområdets 
obebyggda ytor består av gräsyta och träd. Framför byggnaden finns en grusad yta. Öster om 
byggnaden finns en lekplats. Närområdet upplevs flackt, men stadsdelen ligger i en 
västersluttning som leder ned mot centrum.  

Fredriksbergsvägen är en matargata ned mot Stadshuset och Hollendergatan leder trafik i 
nordsydlig riktning. Båda gatusektionerna är relativt breda, med bebyggelsen i närheten av 
planområdet rejält indragen på tomtmarken, från cirka 15 meter till uppåt 50 meter från gatan. 
Byggnaden Lilla Fredriksberg ligger dock knappa 5 meter från Fredriksbergsvägen. Gatuträd är 
placerad i de gröna zonerna längs gatorna vilket ger en grön och öppen karaktär. Närområdet 
upplevs förhållandevis glest bebyggt. Upplevelsen förändras på lokalgatunivå, tex från 
Slötagatan eller villagatorna vilka är mer småskaliga och bebyggelsen ligger närmre gatan.  
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Skyddsrum 
Det finns inga skyddsrum inom planområdet. 

Planförslag & konsekvenser 

Kulturmiljövärden 
För att bevara kulturmiljövärdena i byggnaden Lilla Fredriksberg har planförslaget utformats 
med hänsyn vad gäller byggnaders placering och volym till de identifierade värdena. Ett antal 
olika bestämmelser föreslås i detaljplanen som säkerställer ett bevarande av befintlig byggnad 
och dess karaktär.  

Eftersom byggnaden bedöms motsvara plan- och bygglagens begrepp särskilt värdefull 
byggnad, 8 kap 13§ plan- och bygglagen, förses den med skyddsbestämmelse om 
rivningsförbud och ett förbud mot att ändras utvändigt vad gäller material, karaktär eller 
utförande. Ett rivningsförbud skyddar endast byggnadens stomme så för att säkerställa 
bevarande av byggnaden kompletteras rivningsförbudet med varsamhetsbestämmelser.  

De värden som identifierats i byggnaden skyddas genom varsamhetsbestämmelser som dels på 
ett generellt plan anger att byggnadens karaktär avseende dess volym (skala, våningsantal, 
byggnadsarea etc), proportioner (fasadlängder, fördelning fasadhöjd/takform- och volym, 
sockelns höjd i förhållande till fasaden, fönstersättning och storlek etc), indelning 
(fönstersättning, byggnadselementens placering i förhållande till varandra etc), material och 
materialbehandling samt utförande med avseende på färgsättning och detaljeringsgrad ska 
bevaras. Byggnaden får inte förvanskas. Utöver den generella bestämmelsen specificeras också 
vilka värden som är viktiga att upprätthålla.  

Utöver det anges också utformningsbestämmelser för eventuell tillkommande 
bebyggelse/tillbyggnader av Lilla Fredriksberg. Tillbyggnad ska utformas likt Lilla 
Fredriksbergs karaktär och underordna sig byggnaden vad gäller volym. Även proportioner, 
fasadindelning, materialval mm ska utföras likt befintlig byggnad.  

För beskrivning av vad som utgör byggnadens karaktär och utförande, se beskrivning ovan i 
kapitel 2.2 Bebyggelse/ Förutsättningar/Kulturmiljövärden. Beskrivningen utgör underlag för 
tolkning i bygglovsskedet och tydliggör vad bestämmelserna kopplade till kulturmiljön avser. 

Vad gäller själva byggrätten för Lilla Fredriksberg anpassas den mer efter befintlig 
byggnadskropp än gällande detaljplan, både till yta och höjd. Likt gällande plan kan byggnaden 
byggas till, men planförslaget innebär en snävare byggrätt och en anpassning av skalan till 
befintlig byggnadsvolym. Byggrätt B innebär att tillbyggnad kan ske med ca 50 m2 åt öster. 
Utformning av tillbyggnad och förändringar ska anpassas till befintlig byggnad vad gäller 
karaktär, materialval och utförande. 

Placering av nya byggnader inom planområdet har även anpassats så påverkan begränsas på 
befintlig allé, se avsnitt Placering nedan. Ett träd kan komma att behöva tas ned vilket bedöms 
innebära en begränsad påverkan på natur- och kulturvärdena. 

Sammantaget bedöms marken lämplig att förtäta med bostäder och ett effektivt nyttjande av 
markresurser. De träd som utgörs av den dubbelsidiga allén och tillsammans med Lilla 
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Fredriksberg utgör ett sammanhang kan genom planförslagets utformning till stor del bevaras. 
Planen bedöms inte innebära någon påverkan på stadsdelens kulturhistoriska värden och 
skydds- och varsamhets samt utformningsbestämmelserna säkerställer ett bevarande av värdena. 
Kommunens uppfattning innebär att riksintresset inte är ett hinder för en normal utveckling av 
bebyggelse och bedömningen är att denna detaljplan inte påverkar riksintresset negativt. 

Stads- & landskapsbild 
Planförslaget medför att det kan tillkomma fler byggnader i området. Den lokala stadsbilden 
förtätas något och de föreslagna byggnadshöjderna inordnar sig i områdets skala och bedöms 
inte påverka stadsbilden. Byggnadshöjden inom byggrätt A underordnar sig omgivningen och 
samspelar med byggnaden Lilla Fredriksberg. Byggnadshöjden inom byggrätt C är i linje med 
bebyggelsen i norr. Byggnadshöjden för Lilla Fredriksberg har anpassats efter befintlig 
byggnad, vilket är ca 2 meter lägre än den byggnadshöjd som möjliggörs i gällande detaljplan.  

Detaljplanen säkerställer att majoriteten av befintliga träd med naturvärden inom planområdet 
bevaras så att karaktären och den rumsliga grönskan längs gatunätet kvarstår.  

Placering 
Anpassning till Lilla Fredriksberg bedöms göras genom skalanpassning och byggrätternas 
inbördes förhållande inom planområdet och i relation till befintliga siktlinjer.

 
Figur 10. Illustrationskarta. Gul pil visar bevarad siktlinje genom den dubbelsidiga allén. ABC markerar 
lägen för planens olika byggrätter.  

Förgårdsmark om 1 meter mot Slötagatans befintliga sträckning föreslås för alla byggrätter.  

Byggrätt A föreslås vara 11 meter djup vilket åstadkommer ett funktionellt husdjup och 
förtätning och samtidigt möjlighet att bevara så många av träden i allén som möjligt.  

Byggrätterna i öster, B och C ligger 3 meter från både Fredriksbergsvägen och gång- och 
cykelvägen längs Hollendergatan.  

A 

B 

C 
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Reglering av placering sker genom specificering av mark som får och inte får bebyggas. 
Byggrätt A definierar en tydlig form och placering. Byggrätt C är friare vad gäller placering av 
tillåten byggnadsarea. Illustrationen ovan visar en möjlig huskropp och placering.  

Exploateringsgrad 
Byggrätt A definieras inte i specifika kvadratmeter, utan hela byggrätten kan bebyggas. 
Byggrätten har en yta om ca 550 m2. Byggrätten är 11 meter djup vilket är ett vanligt husdjup 
för flerbostadshus av den skala som ryms här. Inom byggrätten ryms främst ett flerbostadshus, i 
form av en lamell. Formen och måtten på byggrätten möjliggör även att stadsradhus eller 
mindre stadsvillor kan uppföras.  

Tillbyggnad av befintlig byggnad möjliggörs åt öster, byggrätt B, med ca 50 m2. På byggnadens 
västra sida är byggrätten snävare och följer byggnadens fasadliv, med en liten marginal.  

Inom byggrätt C får 30 % av ytan bebyggas. Det innebär en sammanlagd byggnadsarea om ca 
260 m2 som får bebyggas inom den ytan. Exploateringsgraden innebär en småskalig förtätning 
som rymmer ett mindre flerbostadshus eller några flerfamiljshus/stadsradhus/stadsvillor.  

Utformning & volymer 
Planförslaget innebär att nya volymer kan tillkomma i området. Volymerna föreslås ha lite olika 
omfattning utifrån sin placering inom planområdet.  

Byggrätt A är placerad på den sida av Lilla Fredriksberg där byggnaden har ett vidare 
sammanhang genom allén. Här föreslås därför en volym som anpassats till kulturmiljövärdena 
på platsen genom en byggrätt som begränsats i djupled till allén och i höjdled till befintlig 
byggnad. Inom byggrätten ryms bebyggelse i 2 våningar genom att nockhöjd om 10 meter 
föreslås.   

Byggrätt C i öster har i större utsträckning anpassats till flerbostadshusen i norr, vid Slötagatan 
3-5 samt i öster vid Hjelmarsrörsgatan 9. Ny bebyggelse föreslås kunna ha en nockhöjd om 16 
meter, vilket möjliggör som högst 4 våningar. Volymen bedöms kunna markera det hörnläge 
som skapas på ett positivt sätt och skapar funktionalitet och flexibilitet i byggrätten. Tillåten 
byggrätt är anpassad till tillgängligt utrymme och för att skapa en funktionell och genomförbar 
byggrätt på begränsad markyta där utrymme för friytor mm behöver finnas, bedöms det vara 
lämpligt att nyttja höjden, på ett till omgivningen anpassat sätt. Höjden är inte anpassad till Lilla 
Fredriksberg på samma sätt som byggrätt A. En högre volym på östra sidan om Lilla 
Fredriksberg bedöms dock vara möjlig utifrån att byggnaden huvudsakligen vänder sig åt väster 
och inte har samma tydliga sammanhang med kringliggande miljö på sin östra sida. 

För Lilla Fredriksberg föreslås en byggnadshöjd om 5 meter, vilket är anpassat till befintlig 
volym. Varsamhetsbestämmelser som anger att byggnaden ska behålla sin ursprungliga karaktär 
med avseende på volym, proportioner, material och materialbehandling, indelning och 
fönstersättning samt detaljeringsnivå, föreslås.  

Den huvudsakliga takutformningen i närområdet är sadeltak, vilket också föreslås vara 
takformen för tillkommande bebyggelse.  
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Skuggning/solstudie 
Dags- och solljusförhållandena på platsen är goda tack vare den sluttande topografin mot väster 
och det öppna söder- och västerläget.  

Möjligheterna är goda att anordna uteplatser och boendemiljöer med god tillgång till solljus.  

En studie har gjorts av skuggbilden till följd av planens genomförande för att se påverkan på 
intilliggande grönytor och bostäder. Vid höst- och vårdagsjämning fäller den nya bebyggelsen 
skugga under morgonen och dagtid huvudsakligen på planområdet eller på Slötagatan. Tidig 
eftermiddag börjar skuggan närma sig de södra delarna av gården och gaveln på det sydöstra 
bostadshuset vid Slötagatan 5A, om än i mycket begränsad omfattning. Senare på 
eftermiddagen och kvällen skuggas gaveln och även delar av den västra fasaden. På kvällen 
skuggas även de nedre våningarna på Apelsinen 3, Hjelmarsrörsgatan 9A.  

De föreslagna volymerna är relativt låga eller begränsade i omfattning vilket innebär en 
begränsad ökning av skuggbilden till följd av ny bebyggelse. Balkongerna på Slötagatan 5A 
påverkas kvällstid under vår- och höstdagjämning. Under övriga delar av sommarhalvåret står 
dock solen högre under längre tid, vilket innebär att skuggorna blir kortare och påverkan på 
skuggbilden betydligt mindre. Befintlig bebyggelsen är idag påverkad av skuggbild till följd av 
stora träd i området. Den skugga som under sen eftermiddag och kväll faller på Slötagatan 5A 
eller på Hjelmarsrörsgatan 9A vid höst- och vårdagjämningen bedöms inte innebära en 
betydande negativ påverkan. Se bilaga 1. Solstudie för skuggschema.  

Skyddsrum 

Det kommer tillskapas fler bostäder vid ett genomförande av detaljplanen vilket innebär ett 
högre tryck på befintliga skyddsrum. Tillskapandet av skyddsrum styrs inte i detaljplan utan blir 
en fråga för fastighetsägaren. 

2.3 Gator & trafik 

Förutsättningar 

Gång- & cykeltrafik 
Längs södra sidan av Fredriksbergsvägen och längs västra sidan av Hollendergatan finns gång- 
och cykelväg. Längs Fredriksbergsvägen, på norra sidan, finns trottoar. Gång och cykelvägarna 
i området ansluter till stadens övriga nät av gång- och cykelvägar. Från Slötagatan ansluter en 
mindre gångväg/trottoar till gång- och cykelväg längs Hollendergatan.  

Biltrafik 
Planområdet angörs huvudsakligen från Fredriksbergsvägen, på planområdets södra sida. Infart 
finns strax väster om befintlig byggnad. Infarten avgränsas av staket och utgörs av en grind. 
Befintlig parkeringen i planens östra del angörs från Slötagatan.  

I gällande detaljplan finns en vändplan i östra delen av Slötagatan som inte genomförts. Ytan 
utgörs i stället av boendeparkering.  
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Kollektivtrafik 
Närmaste kollektivtrafikhållplats heter Fredriksberg och ligger vid Hollendergatan i höjd med 
Karlebygatan, ca 100-150 meter norrut. Från hållplatsen går ett flertal busslinjer, bland annat 
linje 1 som trafikerar sjukhuset-centrum, via bland annat resecentrum och planområdet. 
Tillgängligheten bedöms som god. Falköpings resecentrum ligger cirka 1,5 kilometer väster om 
planområdet.  

Parkeringsplatser 
Parkeringsplatser inom planområdet finns väster om befintlig byggnad, på grusplanen, samt i 
östligaste delen av Slötagatan. Gatuparkering finns längs Slötagatan.   

Planförslag & konsekvenser 

Gång- & cykeltrafik 
Östra delen av Slötagatan som allmän plats och gata föreslås avslutas i höjd med befintlig 
byggnad inom planområdet. För att säkra kopplingen till gång- och cykelväg längs 
Hollendergatan kvarstår dock en sträcka med en bredd om 3,5 meter för gång- och cykelväg 
inom allmän plats.   

Biltrafik 
Angöring kommer ske från Slötagatan. Den allra östligande delen av Slötagatan föreslås övergå 
till kvartersmark då den delen inte fyller något syfte som gatumark/allmän plats. Den mark som 
i gällande detaljplan utgör en vändplan (ej genomförd) ingår i planförslaget som kvartersmark 
bostäder, vilket är en anpassning efter dagens situation. Marken nyttjas idag som 
boendeparkering för boende inom Slötagatan nr 3-5 och bedöms fortsatt vara lämplig som 
sådan.  

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken bedöms inte få någon påverkan av den framtagna detaljplanen. 

Parkeringsplatser 
Kommunens parkeringspolicy anger stadsdelen som del av zon 1 där följande krav om 
parkeringsplatser för bil och cykel för flerbostadshus ställs:  

Bostäder, cykelparkering P-tal boende  P-tal besökande  

Flerbostadshus, per 1 000 m2 BTA (90 m2 
BTA/lgh)  

28,3  3,3  

Flerbostadshus, per bostad  2,6  0,3  

Student- och ungdomsbostäder, per 1 000 
m2 BTA  

33  6  

Student- och ungdomsbostäder, per bostad  1,7  0,3  
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Bostäder, bilparkering P-tal  
boende  

P-tal besökande  

Flerbostadshus, per 1 000 m2 BTA (90 m2 
BTA/lgh)  

6,9  1,1  

Flerbostadshus, per bostad  0,6  0,1  

Student- och ungdomsbostäder, per 1 000 
m2 BTA  

7,2  2  

Student- och ungdomsbostäder, per bostad  0,4  0,1  

   

Parkeringstalen för cykel bygger på ett målstyrt cykelinnehav samt lägenhetsstorlek och 
boendetäthet. Cykelparkeringen kan utgöras av både markparkering och/eller parkering placerad 
i källare/förråd. 

Parkeringstalen för bil bygger på bilinnehav samt lägenhetsstorlek och boendetäthet. För 
flerbostadshus och för student- och ungdomsbostäder i zon 1 är parkeringstalen sänkt med 0,1 
parkeringsplatser/lgh för att styra nybyggnation mot ett lägre bilinnehav.  

Parkeringstalen per 1 000 m2 BTA (bruttoarea, summan av alla våningsplans area och begränsas 
av de omslutande byggnadsdelarnas utsida) ska användas i detaljplaneskedet om antalet och 
storleken på planerade bostäder inte är fastställt. Parkeringstalen per lägenhet ska användas i 
bygglovsskedet.  

För uträkning av parkeringsbehovet för denna plan antas att flerbostadshus byggs. 
Parkeringsnormen anger för flerbostadshus följande parkeringstal: 

Bil: 6,9 för boende och 1,1 för besökande=8/1000 m2 BTA 

Cykel: 28,3 för boende och 3,3 platser för besökande= 31,6/1000 m2 BTA 

Inom planen möjliggörs ungefär nedanstående BTA: 

Byggrätt A: 550 m2 BTA i två våningsplan= 1100 m2 BTA 

Byggrätt B: 325 m2 BTA i två våningsplan = 650 m2 BTA 
(observera att det inte är givet att våning två i befintlig byggnad helt eller delvis inräknas i 
bruttoarean då mätvärd yta vad gäller rumshöjd i förhållande till snedtak mm avgör vad som 
mäts.)  

Byggrätt C: 258 m2 BTA i fyra våningsplan= 1032 m2 BTA 

Totalt ger det en möjlig högsta bruttoarea om ca 2800 m2. Inom planområdet behöver det 
därmed vid full utbyggnad finnas plats för ca 22 bilplatser och mellan 80-90 cykelplatser.  

Detaljplanen möjliggör att parkeringsplatser för både bil och cykel kan placeras på olika sätt 
inom planområdet, beroende på vilken exploatering som genomförs. Illustrationskartan i avsnitt 
2.1 visar en möjlig lösning för bilplatser. Även parkeringsgarage under bostadshusen är möjligt 
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att genomföra inom användningen. Var cykelplatser anordnas har en mer flexibel möjlighet och 
redovisas inte i illustrationen. Möjlighet finns till parkering öppet på gården, under väderskydd 
eller i specifika cykelrum/hus, i eller intill huvudbyggnaderna).  

Parkeringspolicyn möjliggör att mobilitetsåtgärder kan göras för att minska behovet av antalet 
bilparkeringsplatser och därmed sänka det parkeringstal som framräknats ovan. Det är 
exploatören som är ansvarig för att visa hur ett lägre bilinnehav och andel bilresor kan uppnås i 
ett specifikt projekt. En utförlig beskrivning av vilka åtgärder som planeras och eventuella avtal 
ska redovisas i bygglovsskedet. Det är Falköpings kommun som avgör om åtgärderna är 
tillräckliga för att ge en reducering av parkeringstalen.  

2.4 Grönstruktur 

Förutsättningar 

Park- & vattenområden 
Delar av planområdet är idag planlagt som allmän plats PARK. Parken som sådan bedöms ha en 
begränsad betydelse för rekreation då den endast används i begränsad omfattning. Parkmarken 
har i ett sammanhang i den gällande planen främst en funktion för att etablera grönstruktur och 
åstadkomma gatuplantering längs de större gatorna ingående i planen. Mark utgörs av 
trädplanterade gräsytor och har inte i övrigt iordningsställts som parkmark med uppehåll- eller 
rekreationssyfte. 

Inom parkmarken och inom det allmänna ändamålet finns ett antal träd. De träd som främst är 
nämnvärda är de i den västra delen av planen. Där utgör träden, av arten skogslönn, en 
dubbelsidig allé som en rest av vägen fram till gården Lilla Fredriksberg. Fler träd har funnits i 
allén men de har tagits bort vid tidigare tillfällen. Allén omfattas av generellt biotopskydd för 
allé. Sammanhanget med gården Lilla Fredriksberg innebär att allén utgör komplement till det 
kulturhistoriska värdet och ger byggnaden ett sammanhang och en aning om den gamla vägens 
sträckning. Allén förstärker även siktlinjen från väster mot byggnadens entré.   

Träden i allén är vitala och samtliga träd har stammats upp genom beskärning. Ett av träden, det 
mest östliga i södra raden, utgör det äldsta och grövsta av alla träden i allén. Stamomfånget är ca 
240cm. Trädet bedöms vara 110-120 år gammalt (baserat på gamla fotografier). Gränsen för att 
träd ska betraktas som särskilt skyddsvärda är 140 år för lönnar eller om de har en stamdiameter 
på 1m i brösthöjd. Trädet närmar sig därmed att utöver naturvärden även ha kulturhistoriska 
värden i sig. Övriga träd är yngre och har stamomfång om ca 150-180 cm. Träden har sår från 
beskärning med olika grader av läkning eller skadepåverkan från beskärningen. I det fall det 
eventuellt leder till håligheter eller angrepp är det positivt för biologisk mångfald. Träden 
bedöms i stort vara friska. 

Naturområden 
Inom planområdet finns inga naturområden.  

Lek & rekreation 
I östra delen finns en lekplats som hör till skolverksamheten. Lekplatsen har ett begränsat 
nyttjande. 
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Friyta 
Föreslagna byggrätter ger goda möjligheter till friytor och gårdsmiljöer för de nya bostäderna.  

Avstånd till närmsta grönyta 
Närmaste större grönområde inom staden finns i Tåstorpsparken, ca 400 meter norrut. Söder om 
planområdet, ca 150 meter, finns Odenvi och Ållevi som del av ett idrottsområde. 

Cirka 500–600 meter öster om planområdet, öster om väg 46, tar landsbygd vid.  

Grönytefaktor 
Grönytefaktorn utgår från ekosystemtjänster vilket innebär att en utgångspunkt till nyttan av 
grönska utifrån att den jämnar ut temperaturskillnader, skapar lä, ger lövskugga, minskar 
avrinningen av dagvatten, förbättrar luftkvalitet, hälsa och välbefinnande. De värden som 
redovisas är mätbara och ekonomiska effekter av grönytorna. Grönytefaktorn beräknas som ett 
genomsnittligt värde för fastighetens yta och bildar därför ett värde mellan 0 och 1. Gräsytor, 
ytor för dagvattenhantering, träd, buskar och annan grönska ger högre värde än hårda ytor som 
exempelvis asfalterade ytor.  

Planområdet innehåller idag allmän plats i form av park och lokalgata samt byggrätt för allmänt 
ändamål. Av planområdets yta utgör kvartersmark 3948 m2 och allmän plats 1198 m2. Parken 
utgörs av gräsytor och inom vissa delar står större träd. Byggrätten för allmänt ändamål är 
bebyggd till viss del och kvarvarande delar består av främst grusade ytor eller gräsytor/mindre 
växtlighet. Lokalgatan utgörs av Slötagatan som är hårdgjord och har därmed en grönytefaktor 
på 0,0. Bebyggd yta utgör ca 275 m2 (befintlig byggnad, Lilla Fredriksberg). Sammantaget 
bedöms grönytefaktorn vara 0,75 för planområdet innan någon ökad exploatering genomförs. 

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster samt deras koppling till det mänskliga 
välbefinnandet som kommer från naturens ekosystem. Det finns fyra olika kategorier av 
ekosystemtjänster: försörjande, reglerande, kulturella och stödjande. De försörjande tjänsterna 
är de som ger varor som exempelvis spannmål. De reglerande tjänsterna påverkar eller styr 
ekosystemens naturliga processer som exempelvis pollinering. De kulturella tjänsterna är de 
som ger upplevelsevärden och de stödjande tjänsterna är de som skapar förutsättningarna för att 
alla de andra ekosystemtjänsterna ska fungera, exempelvis fotosyntesen eller bildande av 
jordmån. 

Inom området finns ekosystemtjänster från samtliga ovan nämnda kategorier - försörjande, 
reglerande, kulturella och stödjande. 

De gräs- och grusytor inom planområdet kategoriseras som försörjande och reglerande tjänster. 
Marktypen har förmågan att infiltrera dagvatten. Gräsytorna skulle även kunna nyttjas för 
stadsnära odling. Gräsytor utgör så kallad mjuk mark och har en funktion vad gäller 
bullerreduktion. 

Inom kategorierna reglerande, kulturella och stödjande tjänster fyller den dubbelsidiga allén och 
träden i övriga delar av planområdet flera funktioner. Träden och deras stora bladmassa bidrar 
till luftrening, och hjälper till att jämna ut stora vattenflöden vid skyfall. Träd fyller en funktion 
vad gäller upplevd bullerstörning, även om träden i sig inte innebär någon faktisk reduktion av 
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bullernivåer på samma sätt som mjuk mark/gräsytor. Blommande skogslönnar har även 
betydelse för pollinerande insekter och allén har betydelse för biologisk mångfald genom att den 
är del av grönstrukturen i staden samt utgör livsmiljö för olika arter och är spridningskorridor 
för småfåglar. Träden står även i ett sammanhang som skapar rumslig grönska och träden i allén 
bidrar även till det kulturhistoriska värdet i byggnaden Lilla Fredriksberg.  

Inom kategorin kulturella tjänster ryms även inslag som bidrar till lek. Inom planområdet bidrar 
lekplatsen i planens östra del en sådan möjlighet. De stora gräsytorna i planens västra del har 
även förutsättningar för tex fri lek och bollaktivitet.  

Planförslag & konsekvenser 

Park- och vattenområden 
Det som i gällande plan utgörs av parkmark planläggs genom denna detaljplan som mark 
avsedd för bostäder. Funktionen som allmän park utgår därmed. Parkmarken som sådan bedöms 
ha ett lågt nyttjande då dess funktion inte huvudsakligen är uppehåll och rekreation för 
människor utan främst för att åstadkomma grönstruktur längs gatunätet i närområdet. Träden i 
den dubbelsidiga allén som också utgör del av grönstrukturen längs gator bevaras i stor del 
genom planförslaget. Dels genom att de är biotopskyddade, dels genom att planen utökar 
lovplikten och föreskriver marklov för fällning för alla utom ett träd. Det allra östligaste trädet i 
alléns norra rad kommer sannolikt att behöva tas ned till förmån för bebyggelse. Om trädet 
behöver tas ned ska dispensansökan göras samt kompensationsåtgärder föreslås.  

Figur 11. Ortofoto med redovisning av var det finns ekosystemtjänster inom planområdet.  

Ållebergsgymnasiet 

Dubbelsidig allé 
Gräs- och grusytor 

Lekplats 

Lilla Fredriksberg 
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Marken bedöms lämplig att förtäta med bostäder och ett effektivt nyttjande av markresurser. Ett 
träd kan komma att behöva tas ned vilket bedöms innebära en begränsad påverkan på 
naturvärdena i allén. Konsekvensen av att planlägga allmän plats PARK som kvartersmark för 
bostäder bedöms som ringa. 

Naturområden 
Planförslaget bedöms inte påverka några utpekade naturområden. 

Lek och rekreation 
Planförslaget innebär att en icke offentlig lekplats tas bort till förmån för en byggrätt. 
Möjligheterna att anordna nya lekytor finns för kommande bostäder. Förslaget innebär inte att 
nya allmänna platser för lek och rekreations skapas.  

Avstånd till närmsta grönyta 
Planförslaget innebär ingen förändring. 

Grönytefaktor 
Grönytefaktorn har beräknats för all mark inom planområdet. Planförslaget omfattar 5 146 m2 
varav 3 816 m2 är tomtmark/kvartersmark. Av denna yta är 2 695 m2 idag grönyta i form av 
gräs, lekplats, träd mm. Efter genomförande av detaljplanen kommer den bebyggda ytan öka till 
1265 m2 vilket ger planområdet en grönytefaktor på 0,35 med goda möjligheter för plantering av 
buskar, träd och blommor.  

Ekosystemtjänster 
Vid genomförandet av detaljplanen kommer framför allt ekosystemtjänsten för dagvatten att 
påverkas, då exploatering inom området gör att andelen gröna ytor och växtlighet minskar inom 
området. Påverkan bedöms som liten och särskilda åtgärder eller kompensationer föreslås inte. 
Fördröjning av dagvatten kommer att anordnas genom tekniska lösningar och exploateringen 
har begränsad påverkan på flöden till följd av skyfall.  

För att skydda de ekosystemtjänster som är kopplade till träden i allén är byggrätterna 
anpassade så att dessa träd till stor del kan bevaras. Ett av träden, det mest östliga i den norra 
raden, kan komma att behöva tas ned. Träden är skyddade av biotopsreglerna och vid åtgärder 
måste fastighetsägaren ansöka om dispens. I detaljplanen förläggs träden i allén, förutom det 
mest östliga i den norra raden, med krav om marklov för fällning.  

2.5 Social struktur 

Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag inte längre någon service. Befintlig byggnad hyste fram till för 
något år sedan skolverksamhet, men den är numera nedlagd.  

Området försörjs av kollektivtrafik med en busshållplats som trafikeras av flera linjer. 
Hållplatsen ligger längs Hollendergatan, 100-150 meter norrut. Falköpings resecentrum ligger 
1,5 km väster om planområdet. Området har nära anslutning till gång- och cykelvägar. 
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Ållebergsgymnasiet ligger alldeles intill och inom närområdet finns flera mötesplatser i form av 
idrottsplatser både inomhus och utomhus, badhus mm.  

Planförslag & konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör bostäder vilket innebär en förtätning i befintlig miljö med blandade 
funktioner och med närhet till service och goda sociala strukturer. Förtätningen bedöms vara 
positiv ur ett socialt perspektiv och ett effektivt nyttjande av markresurser. Det finns 
förutsättningar för ett enkelt vardagsliv och planen har förutsättningar att skapa goda 
boendemiljöer.  

Planen skapar inga nya miljöer för specifikt barn. Planen är av begränsad omfattning och har 
begränsade påverkansmöjligheter, men risk för att det skapas platser utan insyn där 
riskbeteenden kan utövas och liknande bedöms minimal.  

2.6 Skyddade områden 

Förutsättningar 

Alléer 
I planens västra del finns en biotopskyddad allé som består av 7 skogslönnar i dubbelsidiga 
rader. Allén är en rest av vägen fram till gården Lilla Fredriksberg.  

Längs Hollendergatans västra sida, mellan körbanan och gång- och cykelvägen, och längs 
Fredriksbergsvägen södra sida finns också träd i allé. Träden står utanför planområdet.  

Skyddade arter 
Planområdet är inte inventerat vad gäller skyddade arter. I Artportalen finns inga uppgifter om 
skyddade arter inom planområdet eller intressanta uppgifter för omgivande områden. Det 
bedöms inte finnas något av värde i fältskiktet då närområdet i huvudsakligen består av 
finklippta gräsmattor.  

Känsliga vattenmiljöer 
Inga känsliga vattenmiljöer bedöms påverkas av planförslaget. 

Fornlämningar 

Det finns inga fornlämningar registrerade inom planområdet eller i närområdet.  

Planförslag & konsekvenser 

Alléer 
Byggrätten i planens västra del har anpassats så att träden i allén till största delen ska kunna 
bevaras. Det allra östligaste trädet i norra raden, kan sannolikt komma att behöva tas ned. 
Dispens från biotopskyddet ska i sådant fall sökas och behov av möjliga kompensationsåtgärder 
undersökas/utredas. Trädens rötter ska beaktas vid markarbeten. Träden får inte fällas utan att 
dispens söks hos länsstyrelsen. Lovplikt för att fälla träden föreslås.  
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Övriga alléer längs Fredriksbergsvägen eller Hollendergatan bedöms inte påverkas. Allén längs 
Fredriksbergsvägen står på motsatt sida gatan från planområdet och därmed på tillräckligt stort 
avstånd. Allén längs Hollendergatan, står utanför planområdet och med en gång- och cykelväg 
emellan. Två träd står ca 7 meter från plangränsen och ca 9 meter från närmsta byggrätt, vilket 
är något längre än de träd som finns i den dubbelsidiga allén i planens västra del. I den allén har 
alla träd utom ett bedömts kunna bevaras. Träden längs Hollendergatan är även mindre och har 
mindre droppzon (kronans utbredning) och bedöms därmed inte påverkas.   

Skyddade arter 
Ett genomförande av planförslaget bedöms på grund inte ha någon påverkan på skyddade arter. 

2.7 Teknisk försörjning 

Förutsättningar  

El, värme & elektroniska kommunikationer 
Till området leds idag el, fjärrvärme, tele och optokablar. El/matarkabel ansluter i Slötagatan, i 
elskåp strax nordväst om befintlig byggnad. Teleledningar finns i Fredriksbergsvägen och 
ansluter till befintlig byggnad från söder. Fjärrvärme och optokablar ansluter befintlig byggnad 
från öster.  

Möjlighet att ansluta byggnaderna till olika tekniska nät, bland annat kommunens fibernät och 
fjärrvärmenät anses vara god då det finns anslutning i direkt närhet till fastigheterna.  

Dricksvatten & spillvatten 
Fastigheten kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp och ligger inom verksamhetsområde 
för VA (Vatten och Avlopp). 

Dagvatten 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattenanslutningar finns till 
befintlig byggnad i Fredriksbergsvägen. Avrinning från planområdet sker idag via ledningar och 
diken och släpps ut i Slafsan som sedan rinner ut i Hornborgasjön. Det saknas fördröjning från 
planområdet idag och avrinning till ledningsnätet beräknas till 19 l/s.  

Ytavrinning från planområdet sker norrut mot Slötagatan och vidare västerut längs Slötagatan 
och Götavägen. Delar av avrinningen sker mot flerbostadshusen norr om Slötagatan.  

Recipienterna för Körsbäret 1, Slafsan/Hornborgaån och Hornborgasjön, har ”måttlig” 
ekologisk status. Målet är ”god” status 2027. Den kemiska statusen ”uppnår ej god” nu och har 
ett framtida mål om ”god”.  

Avfall 
Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, ansvarar för hushållssopor i området. AÖS hämtar 
rest- och matavfall. Närmaste återvinningsstation är belägen i korsningen Hollendergatan/ 
Wetterlinsgatan ca 400 meter norr om från planområdet. 
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Post 
Posthantering till befintlig byggnad sker från Slötagatan.  

Planförslag & konsekvenser 

El, värme & elektroniska kommunikationer 
Förutsättningar finns för anslutning till den teknisk infrastruktur som behövs - el, tele, värme 
och fiber. Fjärrvärmeledningar kommer att behöva flyttas i samband med byggnation inom den 
östra byggrätten.  

Dricksvatten & spillvatten  
Förutsättningar är goda för att ansluta ny bebyggelse till det kommunala VA-nätet.  

Dagvatten 
Anslutning för dagvatten till det kommunala nätet ska fortsatt ske i Fredriksbergsvägen. Enligt 
krav ska maximalt 9 l/s ledas till dagvattennätet, vilket motsvarar avrinning från ett grönområde 
med samma storlek som planområdet. 10 mm nederbörd per reducerad kvadratmeter ska 
fördröjas enligt Falköpings kommuns VA-plan. Fördröjningsmagasin kommer att behöva 
anläggas för att kraven ska uppfyllas. Storleken på magasinen beror på exploateringsgrad. 
Utrymme för fördröjningsmagasin finns både öster och väster om befintlig byggnad. Bevarande 
av träden i den dubbelsidiga allén bidrar till att gröna genomsläppliga ytor kvarstår till viss del.     

Rening av dagvatten, påverkan miljökvalitetsnormer 
Innan dagvatten från planområdet når recipienten kommer det bland annat passera 
Majarpsdammen. Dammens uppbyggnad med sidodammar och flera böjar möjliggör hög 
reningsgrad. Därefter renas dagvattnet ytterligare innan det når Slafsan. Mot bakgrund av att 
planområdet är relativt litet och med en begränsad mängd markparkering bedöms planens 
genomförande inte bidra till att någon enskild kvalitetsparameter försämras i dagvattnet som når 
recipienten. I dagvattenutredningen konstateras att utökad rening behövs om många 
parkeringsplatser ska anläggas eller vid användning av material som ger ifrån sig miljöskadliga 
ämnen.  

Avfall 

Hämtning av avfall föreslås ske från Fredriksbergsvägen. Någon särskild anvisad yta för 
uppställning av renhållningsfordon bedöms inte behövas, utan hämtning kan ske från 
uppställning i körbanan. Fredriksbergsvägen utgör ingen genomförd huvudled och 
hastighetsbegränsningen är 30 km/h.  

För avfallshanteringen och avfallsutrymmen ska god tillgänglighet uppfyllas. Trottoarkant bör 
dock inte finnas där kärl ska dras. 
De sopkärl som behövs föreslås placeras i enkla anordningar som inte klassas som byggnader 
och därmed kan ställas inom så kallad prickad mark. Någon särskild byggrätt för miljöhus eller 
liknade föreslås därmed inte. Siktlinjen genom allén mot entrén på Lilla Fredriksberg bedöms 
inte påverkas nämnvärt.  
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Om det i framtiden är aktuellt med fler fraktioner än restavfall och matavfall på fastigheten, tex 
hushållsnära sortering som sannolikt ställer högre krav på kringbyggnad, kan det lösas inom 
eller intill de byggnader som uppförs.  

Utformningskrav av hämtningsutrymmen enligt Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, ska 
uppfyllas. AÖS är fortsatt ansvariga för hämtning av hushållsavfall efter ett genomförande av 
detaljplanen.  

Post 
Detaljplanen anger inte hur planen delas upp i fastigheter. Dock kan tre separata fastigheter 
identifieras som sannolika/möjliga; den för västra byggrätten, befintlig byggnad och den för 
östra byggrätten. Slutlig lösning på hur posthanteringen inom planområdet ska ordnas samt 
eventuell placering av eventuella samlingsplatser för postlådor sker vid genomförandet av 
detaljplanen. 

2.8 Offentlig & kommersiell service 

Förutsättningar 
Markanvändningen A- allmänt ändamål innebär en möjlighet till service. Skolverksamheten i 
Lilla Fredriksberg utgör kommunal service. Offentlig och kommersiell service finns inom nära 
avstånd från planområdet, bland annat centrum ca 1,5 kilometer väster om planområdet och 
skol- och idrottsområdet direkt söder om planområdet. Längs riksväg 46/47 finns väl utbyggd 
kommersiell service. 

Planförslag & konsekvenser 
Planförslaget innebär att markanvändningen A- allmänt ändamål utgår till förmån för att bygga 
bostäder. Användningen B – bostäder ger begränsad möjlighet till etablering av service. 

2.9 Hälsa & säkerhet 

Förutsättningar  

Geoteknik 
Området anses vara stabilt för grundläggning. Marken består av lerig morän och 
genomsläppligheten i marken är låg.  

Radon 
Radonhalten i området har inte undersökts men hela Falköpings tätort ligger inom område med 
hög risk för markradon. Byggnader som uppförs behöver uppföras radonskyddade. 

Översvämningsrisk 
Vid mycket kraftiga regn, sk 100-årsregn, kan vattnet inte avledas tillräckligt snabbt via 
dagvattensystemet. Eftersom marken i planområdet ligger på en vattendelare är dock risken för 
översvämning liten inom planområdet. Vid stora regn kommer vattnet att rinna norrut. Blå ytor i 
karta nedan visar lokal samlingsplats av vatten som inte kan avledas via dagvattennätet.   
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Figur 12. Karta ur dagvattenutredning. Blå ytor visar lokal samlingsplats av vatten vid stora regn. 
Planområdets ungefärliga läge visas med röd streckad linje. Inga så kallade instängda områden finns 
inom planområdet. Karta AFRY.  

Ras-, skred- & erosionsrisk 
Det bedöms inte förekomma någon risk för ras, skred eller erosion inom området.  

Buller 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) innehåller riktvärden för 
bland annat vägtrafikbuller. De riktvärden för högsta ljudnivå som gäller för vägtrafik är 60 
dBA ekvivalent nivå vid bostadsfasad, alternativt 65 dBA vid bostadsbyggnader om högst 35 
m2, samt högst 50 dBA ekvivalent eller 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats, om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden.  

För att göra en bedömning om bullernivåerna inom planområdet har Boverkets skrift ”Hur 
mycket bullrar vägtrafiken?” fungerat som underlag. Beräkningsmodellerna i skriften bygger på 
ingångsvärden om avstånd till vägmitt, skyltad hastighet samt trafikmängd och räknar fram 
dygnekvivalent nivå. Modellen och resultatet har använts för att översiktligt beskriva 
bullerexponeringen och för att göra bedömning om ytterligare utredningar behövs.  

Både Hollendergatan och Fredriksbergsvägen har skyltad hastighet om 30 km/h förbi 
planområdet, båda gatorna går förbi skol- och idrottsområden.  

Den västra byggrätten ligger ca 17-22 meter från vägmitt på Fredriksbergsvägen och befintlig 
byggnad och den östra byggrätten ligger ca 7 meter ifrån. Den östra byggrätten ligger ca 18 
meter från Hollendergatans vägmitt.  

Falköpings kommun gjorde mätningar 2010 och baserade på de siffrorna har det gjorts en 
uppskattning om ett dagsläge om ÅDT på cirka 1 600 för Fredriksbergsvägen och 2 300 för 
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Hollendergatan. I en framtidsprognos kan de båda sifforna räknas upp med cirka 200 enheter 
per gata, till ÅDT 1 800 respektive 2 500.  

Med ovanstående som underlag visar modellen i Boverkets handbok att bullernivåerna ligger 
kring 55 dBA (mellan 53–57 dBA) ekvivalent nivå inom planområdet. Den låga hastigheten 
(modellen har 40km/h som lägsta hastighet att beräkna) och de låga trafiksiffrorna medför att 
det inte finns nämnvärda skillnader mellan avstånd till vägmitt, tidsperspektiven eller vilken 
gata som är bullerkällan. 

Modellen beräknar inte fram maximal ljudnivå. Maximal ljudnivån om 70 dBA ska enligt 
förordningen klaras på minst en av bostadens uteplats om sådan ska anordnas. Det har i 
samrådsskedet inte utretts om planområdet är utsatt för maximala nivåer över riktvärdet.  

Vibrationer 
Vibrationer bedöms inte förekomma inom planområdet. 

Farligt gods 
Riksväg 46 är en av Falköpings tre leder som är utpekade som primärled för farligt gods. Vägen 
går ca 600 meter öster om planområdet. Inom ett avstånd av 150 meter från primärled, 
sekundärled och järnväg för farligt gods ska riskanalys göras i samband med planläggning för 
ny bebyggelse. Det finns därmed inga restriktioner för planområdet eller godsleden till följd av 
planens genomförande.  

Markföroreningar 
Inom planområdet bedöms det inte finnas några indikationer på markföroreningar. Om 
markföroreningar påträffas ska ansvarig myndighet kontaktas. 

Lukt & luftföroreningar 
Fordonstrafik anses vara den källa som primärt ger luftföroreningar i området. Fordonstrafiken 
är låg och luftföreningar från den bedöms inte ge upphov till problem. 

Planförslag & konsekvenser 
Planens genomförande bedöms inte medföra någon påverkan för människors hälsa och säkerhet.  

Översvämningsrisk 
Som dagvattenutredningen fastslår finns ingen översvämningsproblematik inom planområdet. 
Höjdsättning av området ska ändock vara utförd så att vatten avrinner från byggnaderna mot 
områden som kan översvämmas utan skador på byggnader. Nybyggda fastigheter ska 
dimensioneras så att marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 
100:e år. 

Eftersom planområdet är relativt litet bedöms översvämningsproblematik nedströms området 
inte bli värre på grund av tänkt exploatering. Vid ett skyfall kommer vatten från planområdet 
rinna mot redan översvämmade områden men bedömningen har gjorts att 0,5 ha mark inte 
påverkar skadorna som ändå kommer inträffa på översvämmade byggnader nedströms. För att 
ytterligare minska påverkan från planområdet kan vissa ytor inom planen sänkas för att delvis 
fördröja 100-årsregn eller så kan ett grönområde längre nedströms användas som 
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översvämningsyta eftersom dagvatten från flera områden kan rinna dit. Avsett grönområde är 
fotbollsplanerna vid Dotorpsskolan, se bild nedan. Översvämning av den typen av yta är 
godtagbar vid skyfall. Grönområdet är utpekat av kommunen som översvämningsyta och 
kapaciteten för denna yta är maximerad.      

 

Figur 13. Karta ur dagvattenutredningen. Översikt av vatten som samlas vid stora regn, nedströms 
planområdet. Kartan visar området vid Olof Andersgatan. Fotbollsplanerna vid Dotorpsskolan 
markeras med röd oval. Karta AFRY.  

Buller 
De framräknade ekvivalenta bullernivåerna ligger under riktvärdena för trafikbuller vid 
bostadsfasad men över värdena för ekvivalent ljudnivå vid uteplats. Maximal ljudnivå är inte 
beräknad men planen möjliggör uteplatser i skyddat läge genom skärmande bebyggelse eller 
genom specifik avskärmning av uteplats. Planbestämmelse föreslås som anger att minst en 
uteplats ska uppföras på ljuddämpad sida, om bostaden har en eller flera uteplatser. 

Bedömningen är att planförslaget ger goda möjligheter att klara de krav som finns i 
trafikbullerförordningen och utöver planbestämmelse om uteplats kan bebyggelsen uppföras 
utan särskilda åtgärder med hänsyn till bullernivåerna. Ytterligare bullerutredning bedöms inte 
behövas.  

Lukt & luftföroreningar 
Planförslaget innebär att fler fordon kommer trafikera Slötagatan. Bedömningen är att 
exploateringen är så pass låg att tillskottet i form av ökade fordonsrörelser förväntas vara ringa.  
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2.10 Plankarta & planbestämmelser 

Figur 14. Utdrag ur plankartan. 

 

GRÄNSBETECKNINGAR  
 

Planområdesgräns. Visar det geografiska område som planen gäller för.  

Användningsgräns. Användningsgränsen är den linje som avgränsar två olika 
användningar. I detta fall finns användningsgränsen mellan gata, gång- och cykel och bostäder. 

Egenskapsgräns. Egenskapsgränsen är den linje som avgränsar inom en 
användning. I detta fall finns egenskapsgränser mellan ytor som får och inte får bebyggas, 
mellan olika exploateringsgrader, för varsamhetsbestämmelse för specifikt objekt samt för 
villkor för trädfällning.  

Administrativ gräns. Administrativa gränser avgränsar administrativa 
bestämmelser. För detaljplanen gäller detta för ytor som utgör markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar samt för marklovsplikt för trädfällning.  

Administrativ- och egenskapsgräns. Administrativ- och egenskapsgräns 
avgränsar bestämmelser som både är av administrativ karaktär och anger egenskap för yta. För 
detaljplanen gäller detta för ytor för ändrad lovplikt - marklovsplikt för trädfällning samt villkor 
för denna.   
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 
GATA – Gata. En generell användning av allmän plats avsedd för både fordonstrafik samt gång- 
och cykeltrafik. Användningen har valts eftersom gatorna i området ingår i lokalnätet. Ungefär 
1200 kvadratmeter har avsatts för användningen gata. Inom området ska funktioner som hör 
gatan till exempelvis körbana och trottoar få plats.  

GÅNG – Gångväg. Användning av allmän plats avsedd för gångtrafik. Bestämmelsen syftar till 
att säkerställa koppling på allmän plats mellan Slötagatan och gång- och cykelväg längs 
Hollendergatan. Kompletteras av CYKEL, se nedan.  

CYKEL – Cykelväg. Användning av allmän plats avsedd för cykeltrafik. Bestämmelsen syftar till 
att säkerställa koppling på allmän plats mellan Slötagatan och gång- och cykelväg längs 
Hollendergatan. Kompletteras av GÅNG, se ovan.  

Kvartersmark 
B – Bostäder. Användning av kvartersmark med bostäder som huvudsakligt ändamål. Inom 
ändamålet ryms även bostadskomplement av olika slag som exempelvis förråd och parkeringar. 
I förslaget utgör ungefär 3 950 m2 användningen bostäder. 
 
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK  

Bebyggandets omfattning 
e1 – Största byggnadsarea är 30% av arean inom egenskapsområdet. Bestämmelsen reglerar hur 
mycket som får bebyggas inom byggrätt C vad gäller byggnadsarea.  
e2 – Största byggnadsarea är 325 m2. Bestämmelsen reglerar hur stor byggnadsarea som befintlig 
byggnad och eventuell tillbyggnad får uppnå.  
 

Marken får inte förses med byggnad. Bestämmelsen reglerar var 
byggnader, alltså en konstruktion med tak och väggar som är varaktigt 

placerad, inte får uppföras. I planförslaget har den större begränsningen i planens västra del 
införts med huvudsakligt syfte att bevara kulturmiljövärden. I övrigt syftar bestämmelsen till att 
bebyggelse har ett indrag från fastighetsgräns så att byggnaderna, vilket också medför att 
förgårdsmark följer en tydlig linje. Prickmark säkerställer även markutrymme för underjordiska 
ledningar, i kombination med u1.  
 

Endast komplementbyggnad får uppföras. Bestämmelsen reglerar var 
marken enbart får bebyggas med komplementbyggnader, alltså 

byggnader som är underordnade huvudbyggnaden, exempelvis förråd, miljöhus m.m. I planen 
föreslås en större yta i västra delen avsättas för enbart komplementbyggnader. Ytan bedöms 
lämplig att bebyggas, men full byggrätt innebär sannolikt ett större ingrepp i allén än önskat. 
Enklare byggnader bedöms dock möjliga. Även en mindre befintlig byggnad omfattas av 
bestämmelsen i planens centrala del.  
 

Högsta nockhöjd i meter. Anger högsta tillåtna nockhöjd för ny bebyggelse. För 
byggrätt A föreslås en nockhöjd om 10 meter vilket innebär bebyggelse i 2 fulla 
våningar. Höjden bedöms vara en lämplig skala i förhållande till Lilla 

Fredriksberg. För byggrätt C möjliggörs en nockhöjd om 16 meter, vilket innebär bebyggelse i 4 
våningar, vilket bedöms vara en lämplig skala i förhållande till kringliggande bebyggelse. Läs 
mer under avsnitt 2.2 Bebyggelse avsnittet om utformning och volymer. 
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Högsta byggnadshöjd i meter. Anger högsta tillåtna byggnadshöjd för befintlig 
byggnad Lilla Fredriksberg. Höjden är anpassad efter befintlig byggnads höjd, med 
viss marginal. 

Utformning  
f1 - Fasad ska utformas likt och underordna sig befintlig kulturhistorisk värdefull byggnads karaktär 
vad gäller volym, proportioner, indelning av fasaden, materialval och materialbehandling samt 
färgsättning. Bestämmelsen syftar till att ändringar och tillbyggnader på befintlig byggnad Lilla 
Fredriksberg utförs med hänsyn till karaktärsdragen på det kulturhistoriskt värdefulla objektet.   

Minsta taklutning är 20 grader - Bestämmelsen kompletteras av nedanstående bestämmelse om 
takutformning och syftar till att anpassa takform till karaktären i omgivningen.  

Sadeltak ska uppföras – Bestämmelsen kompletteras av ovanstående bestämmelse om taklutning 
och syftar till att anpassa takform till karaktären i omgivningen.  

Komplementbyggnad får uppföras till en maximal byggnadshöjd om 3 meter – Höjden bedöms 
lämplig för att åstadkomma funktionella komplementbyggnader. Bestämmelsen tydliggör vilka 
ytterligare volymer utöver huvudbyggnader som kan tillkomma i området.   

Markens anordnande och vegetation  
n1 – Trädet få endast fället om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Utöver biotopskyddet, 
säkras träden i den dubbelsidiga allén genom villkor för fällning. Bestämmelsen kompletteras av 
bestämmelse om marklov för trädfällning, a1.  

Stängsel och utfart 
Körbar förbindelse får ej uppföras. Anges i kombination med 
användningsgräns. Bestämmelse tydliggör att in- och utfart för bil 
inte får anordnas mot Fredriksbergsvägen. 

Rivningsförbud 
r1 – Kulturhistoriskt värdefull byggnad som inte får rivas eller ändras utvändigt avseende material, 
karaktär eller utförande. Tillbyggnad får ske. Lilla Fredriksberg skyddas genom rivningsförbud då 
byggnaden utgör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 § plan- och 
bygglagen. 

Varsamhet  
k1 - Byggnadens karaktär avseende volym, proportion, indelning, material och materialbehandling 
samt utförande med avseende på färgsättning och detaljeringsgrad ska bevaras.  

k2 - Fasad ska bevaras med liggande brädpanel på nedre plan och målas med ljust grå färg likt 
befintlig 

k3 - Fasad ska bevaras med stående locklistpanel på övre plan och målas med ljust grå färg likt 
befintlig 

k4 – Fönster och dörrar med tillhörande omfattning samt husknutar och andra listverk ska bibehålla 
sin huvudsakliga omfattning och utformning vad gäller form, material, indelning, färg och proportioner 
och får inte förenklas vid ändring.  

k5 – Taktäckning ska vara tvåkupigt lertegel. Takkupa på östra takfallet ska bibehållas till omfattning 
och utförande.  
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k6 - Entréparti med veranda och frontespis ska till volym, proportioner, placering, utförande och 
detaljeringsgrad bevaras och får inte förenklas vid ändring. 

För förtydligande av byggnadens karaktär, material och utförande, samt vad de detaljerade 
bestämmelserna avser, läs mer under avsnitt 2.2 Bebyggelse, avsnitten om kulturmiljövärden. 

Skydd mot störningar 
Om bostaden har en eller flera uteplatser ska minst en uteplats anordnas på ljuddämpad sida. 
Beräkningar har gjorts som visar att bestämmelserna i förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader inte överskrids vid bostadsfasad (värden kring 55 dBA). Värdet vid antagen 
uteplats vad gäller ekvivalent nivå överskrids dock och maximal ljudnivå har inte beräknats. 
Möjligheter finns att anordna uteplatser i skyddat läge för att klara bullernivåerna, men 
bestämmelsen säkerställer att så sker.  

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen fått laga kraft. Uppfyller kraven i plan- och 
bygglagen 4kap 21§ (2010:900) och ger en skälig tid för att exploatera området.  

Ändrad lovplikt 
a1 – Marklov kräv för fällning av träd. Utöver biotopskyddet skyddas träden genom att marklov 
krävs för att trädfällning. Syftar till att bevara natur- och kulturvärden i dubbelsidig allé. Läs 
mer under 2.2 Bebyggelse, avsnitten om kulturmiljövärden, 2.4 Grönstruktur, avsnitten om 
park- och vattenområden samt 2.6 Skyddade områden, avsnitten om Allé. 

Markreservat 
u1 - Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Bestämmelsen säkerställer 
markutrymme för underjordiska ledningar som idag är dragna över planområdet och som avses 
ligga kvar. 
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3. Konsekvenser 
 

3.1 Undersökning av miljöpåverkan 
Om genomförandet av detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan ska 
miljökonsekvenserna redovisas i en särskild miljökonsekvensbeskrivning, i enlighet med 4 kap. 
34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 11-12 § miljöbalken. För att kunna ta ställning till om 
planen medför en betydande miljöpåverkan görs en så kallad undersökning av miljöpåverkan (se 
bilaga). Baserat på undersökningen av miljöpåverkan som finns bifogad planhandlingarna, är 
slutsatsen att ett genomförande av planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland framför i sitt yttrande, daterat den 12 juni 2020, att de delar 
kommunens bedömning. 

Slutsatsen av behovsbedömningen är att planen inte bedöms medföra en betydande 
miljöpåverkan och en separat miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas. 
Undersökningen har avgränsats till de frågor som kan innebära en viss miljöpåverkan och dessa 
frågor belyses i planbeskrivningen. De frågor som behöver behandlas i planprocessen är 
riksintresse för kulturmiljö, dagvatten, skyfall, naturmiljö och buller.  

3.2 Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 
Enligt Miljö Skaraborg och Miljöbarometern för östra Skaraborg finns det överlag få 
luftföroreningar i Falköping. Mätningar som gjorts visar att miljökvalitetsnormer för 
luftföroreningar klaras i Falköping med god marginal och även nationella mål.  

Planförslaget innebär att fler bostäder kan uppföras, dock i en begränsad omfattning. Antalet 
fordonsrörelser ökar till området men dess påverkan på luftkvaliteten bedöms som mycket 
ringa.  

Ytvattenkvalitet 
Recipienterna för Körsbäret 1, Slafsan/Hornborgarån och Hornborgasjön, har enligt beslutad 
förvaltningscykel 2010–2016 miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status 2027” och ”god 
kemisk ytvattenstatus” som kvalitetskrav. För förvaltningscykel 2017-2021 (fortfarande 
arbetsmaterial) är kvalitetskravet/miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status 2033” och ”god 
kemisk ytvattenstatus”. Vattenförekomsterna statusklassades senast 2019 till måttlig ekologisk 
status. Den kemiska statusen uppnår ej god.  

Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte medför någon direkt påverkan på 
kvalité på ytvatten eftersom detaljplanen endast innebär en mindre förtätning av bostäder. 
Planen medför dock att byggnader samt fler bilparkeringsplatser kan uppföras vilket medför mer 
hårdgjord mark. När nya parkeringsplatser uppförs ska de göras utifrån kommunens 
dagvattenstrategi.  
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Grundvattenkvalitet  
Stora delar av Falköpings kommun ligger inom område för två grundvattenförekomster; 
Falköping kalksten och Falköping-Skövde, så också planområdet. Den kvantitativa statusen är 
god i båda men den kemiska statusen är otillfredsställande i Falköping kalksten, främst på grund 
av miljögifter från jordbruk. Bedömningen är att ett genomförande av detaljplanen inte medför 
någon påverkan på grundvattnets kvalitet. Dagvattnet hanteras idag genom kommunens 
dagvattennät. Stora delar av planområdet är idag inte hårdgjort och ett genomförande av planen 
innebär att hårdgöringsgraden ökar. Ett genomförande av planen ska följa kommunens 
dagvattenstrategi varför bedömningen är att grundvattenkvaliteten inte påverkas. 

3.3 Riksintressen 
Ett riksintresse är ett statligt utpekat område som från allmän synpunkt behöver värnas. 
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö.  

Kulturmiljövård 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att bebyggelse tillkommer intill en byggnad med 
kulturhistoriska värden, Lilla Fredriksberg. Byggnaden i sig är unik i omgivningen och saknar 
utöver allén sammanhang i närområdet och läses därmed i kontrast till kringliggande 
bebyggelse. Förtätningen är del av årsringarna i staden och en anpassning har gjorts av skalan, 
placering och till viss del utformning för att minska påverkan. Kopplingen mellan Lilla 
Fredriksberg och allén säkras i planen och byggnaden skyddas genom rivningslov och 
varsamhetsbestämmelser. Ny bebyggelse intill byggnaden bedöms inte få några betydande 
konsekvenser för objektet i sig. Byggnaden i sig bedöms heller inte utgöra ett bärande fysiskt 
uttryck sett i relation till hela riksintresset för kulturmiljövård, Kambrosilurområdet som hela 
Falbygden utgörs av. Kommunens uppfattning innebär att riksintresset inte är ett hinder för en 
normal utveckling av bebyggelse och bedömningen är att denna detaljplan inte påverkar 
riksintresset negativt. Förtätning på platsen bedöms därmed inte ha någon påverkan på 
riksintresset för kulturmiljö, varken vad gäller att förtätning sker intill byggnad med 
kulturhistoriska värden eller för riksintresset i helhet. 
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4. Planens genomförande 
 

4.1 Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Följande övergripande tidsplan föreslås: 

Samråd:  1 juli till den 16 augusti 2021 

Granskning: kv 4 2021 

Antagande:  kv 2 2022 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är fem (5) år från det datumet då planen fått laga kraft. Den 
valda genomförandetiden ger en skälig tid för att exploatera området.  

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få 
bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren inte längre 
garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 

Ansvarsfördelning 

Ansvarstagare Ansvarsområde 
Falköpings kommun • Utbyggnad och drift av allmänplats 

• Bekosta flytt av fjärrvärmeledning 
Falbygdens Energi AB • Elförsörjning 

• Ev. fjärrvärmeförsörjning 
• Flytta fjärrvärmeledning 

Exploatör • Flytt av servisledning till befintlig byggnad i 
planområdets östra del 

Odefinierat ansvar • Fiber och tele 
 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 

Avtal 
Finns idag inga avtal i form av nyttjanderätt, servitut eller liknande. De ledningar som finns 
inom aktuellt planområde är förlagda med generella ledningsavtal för förläggning av ledning på 
kommunägd mark som finns tecknat mellan kommun och respektive ledningsägare.   



Samrådshandling 
Detaljplan för Körsbäret 1 – Lilla Fredriksberg 
 

 

36 
 

4.2 Fastighetsfrågor 

Fastighetskonsekvenser 

Fastighet/Servitut/Ledningsrätt Förändringar & konsekvenser 
Markområde 1 (gult område A i 
nedan bild) 

Markområdet kan komma att slås ihop till en 
fastighet (Körsbäret 1) eller styckas till flera 
fastigheter. Marken kommer att försäljas till privat 
fastighetsägare.  

Körsbäret 1 Fastigheten kan komma att slås ihop med mark 
enligt markområde 1. Fastigheten kan även styckas 
till flera.  

Ledning - Skanova (inom skrafferat) Läget på Skanovas ledningar inom kvartersmarken 
skyddas 

Ledning – FEAB (fjärrvärme) Planarbetet har tagit utgång i att befintlig 
fjärrvärmeledning inom aktuellt planområde flyttas 
till utanför planområdet, men detta är inte beslutat. 
Diskussion har inletts med ledningsägaren. Om 
ledningen flyttas eller ej bestäms i samråd mellan 
parterna parallellt med planprocessen. 
Obs ledningen är ej markerad i bild nedan.  

Äpplet 9 (gult område B i nedan bild) Mark som idag är planlagda för gatuändamål inom 
fastigheten Äpplet 9 planläggs för bostadsändamål 
(utan byggrätt) för att följa befintlig 
fastighetsindelning och fastighetens användning. 

 

 

Figur 15. Bild som visar område som kan komma att bilda en eller flera fastigheter (gult område A), 
område där ledningar förekommer (skrafferat) samt område (betecknat B) inom fastigheten Äpplet 9 
som planläggs för det marken används som. 
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4.3 Ekonomiska frågor 

Inlösen & ersättning 
Inlösen av allmän plats är inte aktuell eftersom Falköpings kommun äger all mark inom 
planområdet.  

Exploateringskalkyl 
Kommunens kostnader för planen utgörs av kostnader för planläggning samt för utbyggnad, 
återställande och framtida drift för allmän plats. Kommunala kostnader som kommer att uppstå i 
samband med planens genomförande: 

Utgifter 
Presenteras till granskningsskedet av detaljplanen. 

Intäkter 
Försäljning av mark längs Fredriksbergsvägen/Slötagatan xxx kr (presenteras till 
granskningsskedet).  

Driftskostnader 
Driftkostnaderna består av kommunala kostnader som kommer att uppstå fortlöpande varje år 
för skötsel och underhåll av de allmänna platserna i planen. Mark som i detta planförslag 
planläggs som allmänplats är sedan tidigare planlagd som allmänplats. Till följd av att delar av 
tidigare gatumark samt mark som idag är allmänplats (park), mellan fastigheterna Körsbäret 1 
och Klarbäret 1, försäljs försvinner driftskostnad för denna mark. Det bedöms inte uppstå några 
nya driftskostnader kopplade till planen, ett genomförande av detaljplanen kommer minska 
kostnaderna för drift.  

Slutsats 
Kalkylen visar att kommunens intäkter från försäljning av mark överstiger de utgifter som 
förväntas för att förverkliga detaljplaneförslaget. Den totala intäkten för kommunen presenteras 
inför granskningsskedet.  

Avgifter 
Planavgift, dvs. kostnad för framtagandet av detaljplanen, tas ut i samband med bygglov. 

Vid ansökan om bygglov får sökande betala avgift för detaljplan, bygglov, nybyggnadskarta och 
utstakning.  

Kommunens kostnader för utbyggnad av det allmänna VA-nätet finansieras genom att 
anslutningsavgift (anläggningsavgift) tas ut från den som behöver ansluta sig. Anslutningsavgift 
(anläggningsavgift) för vatten och avlopp tas ut enligt gällande taxa när avgiftsskyldighet 
inträder. 

Eventuell flytt av befintliga ledningar ska bekostas av exploatören om ledningsägaren och 
exploatören inte kommer överens om något annat. 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Bostäder, flerbostadshus
B

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 30% av arean inom egenskapsområdet,  4

kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största byggnadsarea är 325 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får uppföras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Fasad ska utformas likt och underordna sig befintlig kulturhistorisk

värdefull byggnads karaktär vad gäller volym, proportioner,

indelning av fasaden, materialval och materialbehandling samt

färgsättning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Minsta taklutning är 20 grader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnader ska uppföras med sadeltak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Komplementbyggnad får uppföras till en maximal  byggnadshöjd om 3 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,

4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får ej uppföras,  4 kap. 9 §

Rivningsförbud

r

1

Kulturhistoriskt värdefull byggnad som inte får rivas eller ändras

utvändigt avseende material, karaktär eller utförande. Tillbyggnad

får ske,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet

k

1

Byggnadens karaktär avseende volym, proportion, indelning,

material och materialbehandling samt utförande med avseende på

färgsättning och detaljeringsgrad ska bevaras,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k

2

Fasad på nedre plan ska utföras av liggande brädpanel och målas

med ljust grå färg likt befintlig,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k

3

Fasad på övre plan ska utföras med stående locklistpanel och

målas med ljust grå färg likt befintlig,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k

4

Fönster och dörrar med tillhörande omfattning samt husknutar och

andra listverk ska bibehålla sin huvudsakliga omfattning och

utformning vad gäller form, material, indelning, färg och

proportioner och får inte förenklas vid ändring,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k

5

Taktäckning ska vara tvåkupigt lertegel. Takkupa på östra takfallet

ska bibehållas till omfattning och utförande,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k

6

Entréparti med veranda och frontespis ska till volym, proportioner,

placering, utförande och detaljeringsgrad bevaras och får inte

förenklas vid ändring,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar

Om bostaden har en eller flera uteplatser ska minst en uteplats anordnas på ljuddämpad sida,

4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från att planen fått laga kraft,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

a

1

Marklov krävs för fällning av träd,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §
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§ 142 Dnr 2021/00491 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2022-
2024 och budget för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 

2022–2024 och budget för år 2022. 

Deltar ej i beslutet 

Ingvor Bergman (S) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2022–2024 utgår från 

”Flerårsplan för åren 2022–2024” som är kommunfullmäktiges beslut på hur 

drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de 

kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 

i kommunallagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 

ekonomistyrning. Flerårsplanen för åren 2022–2024 uppfyller Falköpings 

kommuns definition av god ekonomisk hushållning då finansiella mål är 

uppnådda under flerårsplanens period.  

Kommunstyrelsens nettobudgetram för år 2022 är 105,1 miljoner kronor. 

Mark- och exploaterings nettobudgetram är totalt 56,9 miljoner kronor och 

kommunstyrelsens investeringsbudget är totalt 5 miljoner kronor. 

Det är kommunledningsförvaltningen bedömning att kommunstyrelsens 

verksamhetsplan ska fastställas för åren 2022–2024 och budget för år 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-17 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022–2024 
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 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren  
2022–2024 och budget för år 2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens verksamhetsplan för  

åren 2022–2024 och budget för år 2022. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2022–2024 utgår från 

”Flerårsplan för åren 2022–2024” som är kommunfullmäktiges beslut på hur 

drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de 

kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 

i kommunallagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 

ekonomistyrning. Flerårsplanen för åren 2022–2024 uppfyller Falköpings 

kommuns definition av god ekonomisk hushållning då finansiella mål är 

uppnådda under flerårsplanens period.  

Kommunstyrelsens nettobudgetram för år 2022 är 105,1 miljoner kronor. 

Mark- och exploaterings nettobudgetram är totalt 56,9 miljoner kronor och 

kommunstyrelsens investeringsbudget är totalt 5 miljoner kronor. 

Det är kommunledningsförvaltningen bedömning att kommunstyrelsens 

verksamhetsplan ska fastställas för åren 2022–2024 och budget för år 2022. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021, § 117, om flerårsplan 

för åren 2022–2024 och budget för år 2022. I det beslutade dokumentet 

framgår de verksamhetsmässiga och ekonomiska ramar som ligger till grund 

för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet år 2022. 

Verksamhetsplanen för åren 2022–2024 ska vara beslutad av nämnd senast i 

januari 2022.  

I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen har flerårsplanens 

övergripande mål varit utgångspunkten. Fokusområden har skrivits fram och 

identifierade mål och utvecklingsområden finns med som planerade åtgärder. 

Verksamhetsplanen beskriver hur kommunstyrelsen ska arbeta för att styra 

mot politikens viljeriktning och bidra till en högre måluppfyllelse av 
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Falköpings kommuns övergripande mål. Uppföljning och bedömning av 

måluppfyllelsen sker utifrån en sammanfattande bedömning. De politiskt 

tagna indikatorerna är en del av detta.  

Ekonomiska förutsättningar 

Kommunstyrelsens nettobudgetram för år 2022 är 105,1 miljoner kronor. 

I planen finns riktade medel om 2,5 miljoner kronor i form av politisk 

justering till fyra områden. Av dem har 0,7 miljoner kronor fördelats till 

stadsbyggnadsavdelningen för att höja takten i framtagandet av detaljplaner. 

Kommunstrategiska bidragen har höjts med 0,6 miljoner kronor. För att 

förstärka genomförandet av klimatstrategin fördelas 0,7 miljoner kronor till 

utveckling- och processledningsavdelningen. Avdelningen har även fått 0,5 

miljoner kronor till att ta fram ett verktyg som kan mäta och följa upp 

utsläpp samt framtagande av koldioxidbudget (ett års kompensation).  

Mark- och exploaterings nettobudgetram är totalt 56,9 miljoner kronor. 

Fördelning är 23 miljoner kronor till Marjarps logistiksområde. Arbetet med 

Fårabergsområdet fortsätter och under år 2022 finns 26,1 miljoner kronor 

budgeterat. Budgetposten Övrigt är budgeterad till 7,8 miljoner kronor för 

bland annat fortsatt utbyggnad av redan detaljplanelagda områden.  

Kommunstyrelsens investeringsbudget om 5 miljoner kronor är fördelad till 

kommunövergripande IT-investeringar om 2,8 miljoner kronor, 

ekonomisystem om 1,1 miljoner kronor samt övrigt om 1,1 miljoner kronor 

där kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp kommer att fastställa vad 

investeringarna ska vara under år 2022. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2022–2024 utgår från 

”Flerårsplan för åren 2022–2024” som är kommunfullmäktiges beslut på hur 

drift- och investeringsmedel samt kommunens övergripande mål ska se ut de 

kommande tre åren. Budgetprocessen följer den process som finns beskriven 

i kommunlagen och kommunens riktlinje för verksamhet- och 

ekonomistyrning. Flerårsplanen för åren 2022–2024 uppfyller Falköpings 

kommuns definition av god ekonomisk hushållning då finansiella mål är 

uppnådda under flerårsplanens period.  

Det är kommunledningsförvaltningen bedömning att kommunstyrelsens 

verksamhetsplan ska fastställas för åren 2022–2024 och budget för år 2022. 

Finansiering 

Verksamhetsplanen finansieras av budgetramarna för kommunstyrelsens 

verksamheter utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget och flerårsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-17 

Verksamhetsplan 2022–2024 Kommunstyrelsen 

  



 

  3(3) 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Per Larsson, kommunstrateg 

Edvin Ekholm, avdelningschef utveckling och processledning 

Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef 

Susanne Beijbom, ekonom 

 

 

Susanne Beijbom, ekonom 



 

 

  

 



 
Datum 

produktion: falköpings kommun, kommunledningsförvaltningen 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens verksamhetsplan för  

åren 2022–2024 och budget för år 2022.  
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2 I kommunstyrelsen I verksamhetsplan för år 2022-2024  

Inledning

Syfte 

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg 

för planering av verksamhet, tydliggöra mål och 

strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verk-

samheten. Verksamhetsplanen syftar också till att 

mål och ambitioner ska samspela med de resurser 

som nämnden råder över. Likväl ska verksamhets-

planen bidra till en utvecklad framförhållning och 

beredskap för verksamhetsförändringar som kom-

mer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden 

beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar 

den även om sin plan för internkontroll.  

Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som 

helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kom-

munfullmäktiges övergripande mål och koppla till 

varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov.  Det är 

viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir hel-

täckande och användbar i vardagen. Kommunen är 

inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sam-

manföra verksamhets- och ekonomistyrning.   

Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhets-

plan och budget bland annat i samband med kommu-

nens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, 

delårsbok-slutet och vid årsbokslutet.  

I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hän-

syn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell 

styrning måste ligga i linje med kommunens vilje-

riktning. 

nämndens uppdrag 

Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och sam-

ordna den kommunala organisationen och ha över-

blick över nämndernas verksamhet samt den verk-

samhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommun-

styrelsen har ett övergripande ansvar för den ekono-

miska förvaltningen samt beredning av ärenden till 

kommunfullmäktige och ansvarar även för att verk-

ställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunledningsförvaltningen lyder under 
kommunstyrelsen 

Kommunledningförvaltningens uppdrag är att leda 

de strategiska kommunövergripande utvecklingspro-

cesserna. Kommunledningförvaltningens övergri-

pande roll är att samordna, styra, stödja, utveckla 

och följa upp kommunstyrelsens beslut och uppdrag. 

Kommundirektören leder kommunledningsförvalt-

ningen och är tillika chef för övriga nämnders för-

valtningschefer och är länken till politikerna i kom-

munstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen utgår 

från kommunens helhetsperspektiv och har därmed 

en tydlig roll som styrande och stödjande i de strate-

giska och kommungemensamma frågorna med syfte 

att uppnå maximalt resursutnyttjande och en god 

kvalitet.  

Kommunledningsförvaltningen har från år 2021 till 

år 2022 en ny organisation som bättre ska svara upp 

förvaltningens uppdrag och framtida utmaningar. 

Tillkommande ansvarsområde är biträdande förvalt-

ningschef. Hållbar kommunikation och hållbar ut-

veckling upphör.  

Biträdande förvaltningschef 

Uppdraget som biträdande förvaltningschef handlar 

till största delen om att utveckla kommunlednings-

förvaltningen till en stark förvaltning att vara sty-

rande och stödjande för övriga förvaltningar. Biträ-

dande förvaltningschef leder kommunledningförvalt-

ningens avdelningschefer. 

Kansli 

Avdelningen ansvarar för beredningsprocesser inför 

politiska beslut och ansvarar för utvecklingen av 

dessa processer kommunövergripande. Avdelningen 

står för ett administrativt och juridiskt stöd till kom-

munfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 

och beredningar. Avdelningen ansvarar också för att 

ge juridiskt stöd till övriga nämnder, förvaltningar 

och kommunala bolag. I kansliavdelningen ingår 

kommunarkivet som sköter långtidsförvaringen av 

kommunens handlingar. Arkivet ansvarar för att 

driva arbetet och utvecklingen mot en elektronisk 

långtidsförvaring av kommunens handlingar. Kansli-

avdelningen arbetar med valnämndens uppdrag att 

genomföra allmänna val. 

IT 

Avdelningen ansvarar för ledning och samordning 

av utveckling inom IT-området. Avdelningen ansvar 

även för drift av kommunens applikationer, nätverk 

och datorer. 

Ekonomi 

Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiad-

ministration samt samordnar kommunens budget-, 

uppföljnings- och årsredovisningsarbete samt arbetet 

med inköp, upphandlingar och statistik. 

Kommunikation 

Kommunikationsavdelningen har det övergripande 

strategiska ansvaret att styra, utveckla och samordna 

kommunens kommunikation. Avdelningen planerar 

kommunikation i aktuella ärenden, projekt och pro-

cesser, utvecklar och förvaltar kommunikationska-

naler, styrdokument och verktyg/system, leder och 

samordnar samarbetsgrupper kring kommunikation, 

samt vägleder och stödjer i kontakt med press och 

media.  
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Utveckling och processledning 

Avdelningen arbetar med att leda och stödja proces-

ser, projekt och utredningar. Avdelningen arbetar 

strategiskt med övergripande frågor utifrån kommu-

nens vision ’Det goda livet’, kommunfullmäktiges 

mål samt övriga politiska prioriteringar och uppdrag. 

På avdelningen finns funktioner och kompetenser 

kopplat till de prioriterade områdena. 

Näringsliv 

Avdelningen har uppdraget att arbeta med närings-

livsutveckling och utveckling av besöksnäring ge-

nom att skapa goda förutsättningar för lokal närings-

livsutveckling genom ett lokalt engagemang. Avdel-

ningen ska också finnas som en aktiv och naturlig 

part i det lokala, regionala och nationella utveckl-

ingsarbetet. 

Stadsbyggnad 

Avdelningen arbetar med strategisk fysisk planering, 

mark- och exploatering samt naturvård på uppdrag 

av kommunstyrelsen. Avdelningen servar byggnads-

nämnden som myndighetsnämnd, som i sin tur har 

lagkrav på att tillhandahålla vissa tjänster och utöva 

visst arbete, som bland annat handlar om service och 

tillsyn. 

Hr 

Avdelningen har uppdraget att leda, samordna och 

följa upp kommunens utveckling inom personalom-

rådet samt vara ett stöd för chefer och medarbetare 

och bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. 

De personalstrategiska medlen syftar till att utifrån 

kommunens mål prioritera insatser inom kompetens-

utveckling samt införa verktyg och metoder för stän-

diga förbättringar. 

Samverkan och samordning 

Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har 

gemensamt myndighetsansvar med andra kommu-

ner. 

Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet 

Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som har ett 

myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsom-

rådet. 

Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattformen 

för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i 

Skaraborgs 15 kommuner. 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-

borg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings 

kommun. 

Under kommunstyrelsen ligger en del av kommu-

nens bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och 

investeringsstöd, under vissa förutsättningar, till för-

eningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i annan 

nämnds verksamhetsområde. 

 

Utskottet för social hållbarhet 

Utskotten ska styra och leda kommunens arbete när 

det gäller social hållbarhet under mandatperioden 

2019-2022. Utskottet ska jobba med ett helhetsper-

spektiv och hantera frågor som är nämnds- och för-

valtningsövergripande. 
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Kommunstyrelsens organisationskarta 

 

 

 

  



vision, mål och styrning 

verksamhetsplan för år 2022-2024 I kommunstyrelsen I 5 

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 klimatförändring-

arna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Ge-

nom att koppla de globala målens ikoner till kom-

munens övergripande mål stärks styrkedjan. Agen-

dan 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 

Till de tre första, av fyra fokusområden, finns det 

strategier ska fungera som verktyg i arbetet med fo-

kusområdena. Arbetet med fokusområden ska ge-

nomsyra alla fyra målen övergripande mål. 

Nämndernas mål 

Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfull-

mäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen 

till olika nämndspecifika delmål. Nämnderna kan 

också välja att arbeta med kommunfullmäktiges mål 

utan att bryta ner målen. 
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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 

Kommunstyrelsen leder och samordnar 

det nämndsövergripande arbetet för att 

öka den sociala hållbarheten i kommu-

nen. Under Kommunstyrelsen finns utskottet för 

social hållbarhet, har prioriterat följande fem fokus-

områden: 

- Trygghet 

- Delaktighet, inflytande, social sammanhållning 

- Barn, unga, familj, hälsa 

- Utbildning och sysselsättning 

- Fysisk miljö och bostadsmiljö 

Trygghet 

Uppdraget från kommunstyrelsens utskott för social 

hållbarhet (KUSH) att öka den upplevda och fak-

tiska tryggheten genom modell för samverkan över 

nämndsgränser samt med externa aktörer. Kom-

munstyrelsen är ansvarig för processledning och 

samordning i detta nämnds- och förvaltningsöver-

gripande uppdrag.  

Det kommunövergripande trygghetsarbetet bygger 

på identifierade problem och dess orsaker, utifrån 

vilka det planeras åtgärder ur ett främjande och fö-

rebyggande perspektiv. Parallellt med att process-

leda och samordna det övergripande arbetet ansva-

rar kommunstyrelsen även för att genomföra en del 

av insatserna såsom utbildning i ANDTS-frågor (al-

kohol, narkotika, doping, tobak och spel) internt 

och externt. Andra uppdrag är till exempel att ta 

fram en handlingsplan för trygghetsarbetet samt ett 

gemensamt projekt kring områdesutveckling med 

Falköpings Hyresbostäder AB. 

Delaktighet, inflytande, social sammanhåll-
ning 

Kommunstyrelsen processleder och samordnar ar-

betet med Medskapande Falköping. Medskapande 

processer syftar till att öka den sociala sammanhåll-

ningen i kommunen genom att öppna beslutsfattan-

det till invånare och berörda.  

Fokus under 2022 kommer vara att utveckla digi-

tala möjligheter till kvalitativa och långvariga med-

borgardialoger. 

Utbildning, sysselsättning / arbetsmarknads-
strategi 

Kommunstyrelsen bidrar till genomförandet av ar-

betsmarknadsstrategin genom att koppla på närings-

livsarbetet nätverk och kontaktytor. Dessutom plan-

eras och genomförs utbildningar, som exempelvis 

Arbetsförmedlingens lager och logistikutbildning, 

och andra utbildningar inom bland annat restaurang 

och servicenäringen, för att matcha med behoven i 

Falköpings kommuns näringsliv. Kommunstyrel-

sens samverkan med kompetens- och arbetslivs-

nämnden ska stärkas och utvecklas så att målen i ar-

betsmarknadsstrategin kan uppnås. Kommunstyrel-

sen bidrar också genom att erbjuda praktikplatser 

och dylikt för att ge möjlighet till arbetslivserfaren-

het för arbetssökande. 

Barn, unga, familj hälsa 

Kommunstyrelsen leder projektet om föräldraskaps-

stöd med långsiktiga mål att stärka tryggheten och 

självkänslan i föräldraskapet och att stärka relation-

en mellan föräldrar och deras barn. I projektet finns 

en samordnare i syfte att utveckla det befintliga för-

äldraskapsstödet i Falköpings kommun att nå för-

äldrar från olika kulturer i högre utsträckning, samt 

samordna de aktörer som erbjuder stöd. Delar i 

samordningen handlar om att ta fram en modell för 

ett kulturanpassat föräldraskapsstöd,  och att samla 

kunskap om föräldraskapsstödjande insatser på en 

webbplats. 

Kommunstyrelsen ska stärka sin roll i arbetet med 

barnkonventionen. Under 2022 ska utbildning ge-

nomföras inom förvaltningen och barnrättsperspek-

tivet ska vävas in i beredningsprocessen. 

Fysisk miljö och bostadsmiljö 

För att förbättra den fysiska miljön och bostadsmil-

jön arbetar kommunstyrelsen utifrån handbo-

ken ”Bo tryggt 2030”. Bostadssegregation är en 

identifierad utmaning som kommunstyrelsen behö-

ver arbeta vidare med. Detta är en komplex fråga 

med flera perspektiv som behöver samlas och sam-

sas. Kommunstyrelsen samordnar det strategiska ar-

betet för att minska bostadssegregationen.  

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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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 skapa ett attraktivare Falköping ska kommun-

styrelsen under 2022 främst fokusera på boende, kli-

matomställning och att ta fram ett platsvarumärke.  

Boende 

För att utveckla Falköpings kommuns attraktivitet 

som boendeort arbetar kommunstyrelsen med lands-

bygdsutveckling samt infrastruktur och kommuni-

kationer. Bland annat ska en ny trafikstrategi arbetas 

fram, som också stämmer överens med klimatstrate-

gin. Trafikstrategin kan avgöra hur olika åtgärder 

ska prioriteras och tilldelas resurser och forma en 

gemensam målbild för de olika politiska beslutnivå-

erna. Kopplat till detta ska också en laddinfrastruk-

turplan tas fram. Dessutom ska en grönstrukturplan 

tas fram med syfte att skapa god livskvalitet, öka 

Falköpings attraktionskraft genom att säkerställa till-

gång till gröna rekreativa miljöer och biologisk 

mångfald, samt uppnå miljö- och folkhälsomål.  

Besöksnäring 

Under 2022 fortsätter arbetet med att utveckla Platå-

bergsenheten. Enligt politiska beslut organiseras 

driften på kultur- och fritidsnämnden och det strate-

giska arbetet under kommunstyrelsen. En upphand-

ling av extern aktör ska göras till driften av skid-

backen, camping och stugby och avtal med ny aktör 

beräknas tecknas i början av 2022 så att en ny aktör 

kommer tillträda i maj 2022. Styrkor framöver är 

möjligheten att marknadsföra bergen som en helhet 

vilket beräknas ge bättre utväxling i form av besök 

och gästnätter. Ett tydligare ledarskap kommer att 

underlätta samverkan med föreningar och ge Falkö-

pingsbon en bättre upplevelse. En ny extern aktör 

som samlar, skidbacke, camping och stugby, sköter 

och marknadsför, detta gemensamt.  

För att stärka Falköpings kommun som besöksmål 

pågår ett projekt om hållbar besöksnäring genom 

samarbetet Visit Hornborgasjön. Under 2022 fortsät-

ter omställningen av arbetet med besöksnäringen 

med ett mycket tydligt hållbarhetsperspektiv. Kom-

munstyrelsen har antagit Västsvenska Turistrådets 

initiativ (Hållbarhetsklivet) vilket kommer synas i 

insatser, samarbeten, initiativ och aktiviteter. Håll-

barhetsklivet, kommer att stärka vår destinationsut-

veckling, stärka Falköpings profil som en hållbar 

och framsynt besöksort.  

Platsvarumärke  

Ett platsvarumärkesarbete handlar om att i medskap-

ande med medborgare, näringsliv, civilsamhälle med 

flera arbeta med platsens identitet – vilka är vi och 

vilka vill vi vara. Detta ger en gemensam bild av 

platsen Falköpings kommun som ska användas vid 

marknadsföring för att attrahera inflyttning, etable-

ringar, besökare och tillväxt. Det bygger också stolt-

het, engagemang och ambassadörskap som stärker 

platsens attraktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Klimat / klimatstrategi 2021 – 2030  

Kommunstyrelsen leder och samordnar det kommunövergripande arbetet med klimatomställningen enligt 

kommunens klimatstrategi, både internt och externt. Målen i klimatstrategin handlar om att bli en klimatneu-

tral kommun till år 2030. Utpekade fokusområden är: 

- Hållbara transporter 

- Klimatsmart och hälsosam mat 

- Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

- Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 

- Förstärkning av kolsänkor 

- Lokal framställning av förnybar energi 

- Hållbara finanser 

- Utbildning och medskapande i klimatomställningen 

Nedan beskrivs kommunstyrelsens arbete utifrån fokusområdena i strategin. Där kopplas även de an kommun-

styrelsen antagna klimatlöftena på, och anger vilka av de satsningar som kommunens verksamheter ställer sig 

bakom i Västra Götalands kraftsamling ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. 

Hållbara transporter 

Kommunstyrelsen leder kommunens organisations arbete med hållbara transporter genom att ta fram styrdo-

kument som sätter ramarna och ger förutsättningar i enlighet med strategin. 

Klimatlöften 2022: 

- Vi har en laddplan för kommunen 

- Vi klimatväxlar tjänsteresor 

- Våra nya personbilar är klimatbonusbilar 

- Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 

- Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer 

- Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 

 

Aktivitet Syfte och  

tillvägagångssätt  

Tidplan Kommunstyrelsens 

roll 

Uppföljning  

Klimatstyrande mö-

tes- och resepolicy 

Kommunens anställda ska 

enligt klimatstrategin i så 

stor utsträckning som 

möjligt använda hållbara 

transportmedel i tjänsten, 

i linje med en klimatsty-

rande mötes- och resepo-

licy som även uppmuntrar 

klimatsmarta pendlingsre-

sor till och från arbetet.  

Dessutom ska kommunen 

möjliggöra distansarbete 

och resfria möten med 

hjälp av digitala verktyg. 

Tjänsteresor som ändå 

görs ska ske med det mest 

klimatsmarta tillgängliga 

transportmedlet.  

2022 Projektledning  Ärende till  

kommunstyrelsen 

Utreda och ta fram 

förslag till transport-

pool  

En transportpool syftar till 

att skapa större effektivi-

tet med hänsyn till eko-

nomi och miljö genom att 

nyttja kommunens fordon 

på bästa sätt. 

2022 Projektledning Ärende till  

kommunstyrelsen 
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Transportpoolens ska ge 

förutsättningar för organi-

sationen att uppfylla mö-

tes- och resepolicyn 

Klimatsmart och hälsosam mat 

Kommunstyrelsen arbetar med att främja hållbart lantbruk genom avvägningar vid exploatering av jordbruks-

mark. Kommunstyrelsen arbetar även med att utveckla en lokal matkultur tillsammans med näringslivet. 

Klimatlöften 2022: 

- Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål 

- Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 

 

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

Vid detaljplanering används checklistor för social hållbarhet, ekosystemtjänster samt grönytefaktor. På så sätt 

eftersträvas möjlighet till ett hållbart liv utifrån flera aspekter. 

Klimatlöften 2022: 

- Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter 

- Vi möjliggör cirkulära arbetskläder 

- Vi använder cirkulära möbler 

- Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar 

 

Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 

Vid detaljplanering beaktas översvämningsrisk vid så kallade 100-års regn med beräknad klimatfaktor. Till 

privatpersoner och andra externa aktörer erbjuds energirådgivning.  

Klimatlöften 2022: 

- Vi genomför energieffektiviseringar  

 

Lokal framställning av förnybar energi 

Biogassystemet är ett kretslopp där matavfall tas tillvara för att framställa energi. Kommunstyrelsen ansvarar 

för utvecklingen av biogasanläggningen i Falköping. Dessutom ska ett förslag på strategi för solenergi och hur 

tak på kommunala fastigheter kan arrenderas ut till energiproducenter tas fram. Kommunen är även delägare i 

två vindkraftverk och är därmed delaktiga i att producera förnybar energi där.  

Klimatlöften 2022: 

- Vi installerar solenergi 

 

Hållbara finanser 

Kommunstyrelsen arbetar med gröna lån och gröna placeringar, samt inköp och upphandling av klimatsmarta 

produkter.  

Klimatlöften 2022: 

- Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom gröna obligationer  

- Vi har en koldioxidbudget 

 

Utbildning och medskapande i klimatomställningen 

Kommunstyrelsen leder arbetet med att skapa kunskap och delaktighet internt i organisationen genom works-

hops och utbildningsinsatser. Detta görs även med medborgarna genom klimatdialoger och framarbetandet av 

gemensamma klimatavtal som medborgare kan välja att vara en del utav för att bidra till klimatomställningen. 

Inom näringslivet används befintliga nätverk och kontaktytor för att ta del av och ta fram kreativa lösningar 

samt skapa kunskap om klimatomställningen.  

Klimatlöften 2022: 

- Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet 

 



vision, mål och styrning 

verksamhetsplan för år 2022-2024 I kommunstyrelsen I 11 

 

 

 

 

  



vision, mål och styrning  

12 I kommunstyrelsenI verksamhetsplan för år 2022-2024  

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Falköping – en drivande aktör 

 

 

Kommunstyrelsen arbetar med att skapa 

förutsättningar för etablering och tillväxt 

inom näringslivet i Falköpings kommun. Fokus lig-

ger på att tillhandahålla service och tjänster med hög 

kvalité och ge ett gott bemötande, samt en förvalt-

ningsövergripande samverkan för att kunna fånga 

upp viktiga aspekter och frågor och kunna hitta lös-

ningar i ett tidigt skede. Ett viktigt arbete i detta är 

att utveckla och tillgodose en långsiktig plan- och 

markreserv. 

Ett viktigt arbete är att utveckla Skaraborg Logistic 

Center. Under 2022 kommer arbetet med området att 

fortsätta. En ny överlämningsbangård kommer att 

byggas som ska stå klar under år 2023, och även nya 

lageretableringar och byggen av järnvägsspår. Ett 

nytt planprogram för området Marjarp ska också ar-

betas fram. Ett fokus 2022 är att tillsammans med 

övriga aktörer på området ta fram en gemensam 

marknadsföring som ska stärka områdets attraktivi-

tet. 

 

 

 

  

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 

Kommunstyrelsen arbetar med att skapa 

goda förutsättningar för hela kommunens organisat-

ion att vara effektiv och innovativ.  

Detta görs bland annat genom att leda processen 

med att utveckla den tillitsbaserade styrning och led-

ningen i Falköpings kommun, vilket handlar om att 

organisationen ska präglas mer av helhetsperspektiv 

och tillitsfulla relationer utifrån medborgarens be-

hov. Under 2022 kommer en stor utbildnings- och 

inspirationsinsats göras i såväl den politiska organi-

sationen som i förvaltningarna. Utbildningen utgår 

ifrån vad tillitsbaserad styrning och ledning är i Fal-

köping – ”the Falköping way” – vilket formuleras 

genom ett medskapande i organisationen.  

Vidare görs ett arbete med att utveckla berednings-

processerna med syfte att ta fram en sammanhållen 

process så att förtroendevalda får beslutsunderlag av 

god och jämn kvalitet i hela organisationen. En po-

licy för beredningsprocessen jobbas fram, som kom-

mer att antas av fullmäktige. En utredning om ny po-

litisk organisation där tekniska nämndens ansvars-

områden flyttas till kommunstyrelsen ska också gö-

ras under 2022, enligt uppdrag från kommunfull-

mäktige.  

För att implementera de globala målen i Agenda 

2030 på lokal nivå i Falköpings kommun fortsätter 

arbetet med att utbilda internt och externt i vad agen-

dan är och hur den kan stärka kommunens styrning 

och ledning. Dessutom arbetas en modell och metod 

fram för att integrera de globala målen i kommunens 

styrsystem. 

För att utveckla och förnya kommunens organisation 

finns en ny digitaliseringsstrategi framtagen som pe-

kar ut de viktigaste områdena att fokusera på för 

verksamhetsutveckling med hjälp av IT. 

Kommunstyrelsens förvaltning – kommunlednings-

förvaltningen – kliver in i 2022 i en något förändrad 

organisation. Ett omorganisationsarbete som genom-

förts 2021 har lett fram till en ny organisation som 

ger bättre och tydligare förutsättningar att vara sty-

rande och stödjande samt ett större fokus på strate-

giska och övergripande frågor i ett helhetsperspek-

tiv.  

 

Digitalisering / digitaliseringsstrategi 

Kommunstyrelsen leder och samordnar det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet enligt kommunens 

digitaliseringsstrategi. Dessutom arbetar kommunstyrelsen med att digitalisera inom de egna verksamheterna.  

Målet med digitaliseringen i Falköpings kommun är att den ska leda till ökad effektivitet och bättre arbets-

miljö: 

- Digitaliseringen skall, under åren fram till år 2030, minska kommunens rekryteringsbehov med motsvarande 

100 heltidsarbetare 

- År 2030 anser medarbetare i Falköpings kommun att digitaliseringen bidragit till att arbetet är meningsfullt, 

intressant och utvecklande. 

- Digitaliseringen skall, genom att tekniken i större utsträckning sköter repetitiva och automatiserbara proces-

ser, bidra till att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare.  

För att lyckas med detta ska kommunen fokusera på bland annat att höja den digitala kompetensen, använda 

automatisering och robotisering, anpassa kommunens sätt till digitala processer m.m.  

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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För att effektivisera och rationalisera inom områden där vi annars ser att kvalitet riskerar att bli lidande ska vi 

söka samarbete och samverkan med andra kommuner, bland annat vid införandet av ett nytt ekonomisystem 

som görs av nio skaraborgskommuner gemensamt.  

Ett antal processer som kan digitaliseras är identifierade. Bland annat ekonomiprocesser såsom fakturahante-

ring, abonnemangshantering och verifikat. Även en e-tjänst för bygglovsansökan och automatiserad arvodes-

hantering för förtroendevalda. Kommunstyrelsen har också ansvaret att leda kommunens övergång till en digi-

tal ärendehantering genom att införa e-signering och e-arkiv. 

IT-avdelningen ska etablera en organisation för att öka tydlighet i styrning och prioritering av aktiviteter och 

uppdrag och en samverkansstruktur behöver upprättas för att optimera IT-avdelningens stöd i digitalisering av 

kommunens alla verksamheter. 

 

Aktivitet  Syfte och tillvägagångs-

sätt  

Tidplan Kommunstyrelsens 

roll 

Uppföljning  

Modernisering av 

samarbetsplattfor-

men – införa Teams 

och så småningom 

Microsoft 365. 

Att modernisera samarbets-

plattformen höjer effektivi-

teten i flera processer och 

föregås av ett välbehövligt 

informationssäkerhetsar-

bete. 

Riskerna med införandet 

minimeras genom att in-

formationen som ska hante-

ras i systemet dels klassifi-

ceras, genom en så kallad 

informationsklassning, och 

dels behöver en riskanalys 

avseende informationen gö-

ras. Syftet med detta är att 

användaren ska kunna veta 

vad för typ av information 

som kan behandlas i syste-

met. 

2022 Projektledning och 

samordning 

 

Trådlöst nätverk som 

tjänst 

För att få en sund konsumt-

ionsmodell, en säkrare och 

mer framtidskompatibel 

trådlös nätverksplattform 

behövs en ny intern modell 

för ägande och finansiering. 

Med Trådlöst nätverk som 

tjänst så ökar förutsättning-

arna för en säker och robust 

hantering. 

2022 Projektledning Följa upp att 

alla kommunens 

trådlösa nätverk 

levereras som 

en tjänst. Där 

IT-avdelningen 

är tjänsteleve-

rantör och verk-

samheten tjäns-

temottagare 

Livscykelhantering Distribuerat ägarskap ger 

att det inte finns någon 

samlad bild över tillgångar 

(PC, plattor, mobiler etc). 

För att öka kontrollen och 

säkerheten behöver centrala 

register upprättas och vid-

makthållas. 

2022 Genomföra I slutet av 2022 

har Falköpings 

kommun god 

kontroll på 

PC:s, plattor 

och mobiltelefo-

ner. 

Mäta digital mognad Genom att mäta digital 

mognad får kommuner och 

regioner bättre förmåga att 

utveckla välfärden med 

2022 Leda och samordna I slutet av 2022 

har vi utvärderat 

DiMiOS och, 

om det är en 

lämplig modell 
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hjälp av digitalisering. Di-

MiOS (Digital mognad i of-

fentlig sektor) är en modell 

för att mäta den digitala 

mognaden. Modellen är 

evidensbaserad och framta-

gen vid Göteborgs universi-

tet. DiMiOS visar vad en 

organisation gör bra och 

vad den behöver bli bättre 

på. 

för Falköping, 

genomfört vår 

första självskatt-

ning. 

Etablera drift och 

förvaltning av Inter-

net of Things-platt-

form 

Idag har kommunen ett 

LoRaWan-nätverk för att 

hantera IoT-enheters kom-

munikation. Detta är en del 

av en IoT-plattform som 

behöver utvecklas, driftas 

och förvaltas på ett mer 

strukturerat sätt.  

 

2022 Genomföra  

 

 

 

 

  



vision, mål och styrning 

16 I kommunstyrelsenI verksamhetsplan för år 2022-2024  

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 uppföljningsprocessen. 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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Personalplanering  

personalplanering 

Personalsammansättning för kommunledningsför-

valtningen år 2022 består av de 6 stycken förvalt-

ningschefer som kommundirektören leder kom-

munövergripande. Personalbudget för förvaltnings-

cheferna finns fördelat på respektive förvaltning de 

leder. Inom kommunledningsförvaltningen finns 

personalbudget för 88,8 stycken tillsvidare an-

ställda. Utökning av två tjänster från år 2021 består 

av befattningar inom stadsbyggnadsavdelningen 

och utveckling- och processavdelningen. 

 

 

* Pensionsavgångar utgår i denna tabell från året då medarbe-
taren fyller 65 år. Medarbetaren kan välja att arbeta kvar 

längre. 

 

kompetensförsörjning 

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en 

utmaning inom välfärdssektorn. Det är en lika stor 

utmaning att utveckla och behålla befintliga medar-

betare som attrahera och rekrytera nya. 

 

Som organisation måste vi även utveckla arbetet yt-

terligare med att synliggöra kommunens verksam-

heter och utvecklingsmöjligheter för individen. Vid 

rekrytering krävs att den kravprofil som fastställs 

inte enbart innefattar att tidigare tjänst ersätts utan 

att tjänsten även motsvarar framtida behov. Som ar-

betsgivare behöver kommunen ha en positiv inställ-

ning till och möjliggöra kompentensutveckling 

kopplat till verksamhetens behov, för att utveckla 

och behålla befintlig personal. 

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. 

 

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-

tydelseför att arbetet med avsiktsförklaringen reali-

seras och blir en tydlig vägledning i praktiken. 

 

Vid rapportering av hälsotal ligger ett ökat fokus på 

frisktal och beräkningar för det som skapar hälsa i 

verksamheterna. 

 

 

 

  

PERSONALPLANERING 
BUDGET 

2021 
BUDGET 2022 

PLAN

 2023 

PLAN

 2024 

Årsarbetare 

Kommunledningsgrupp
6,0 6,0 6,0 6,0

Årsarbetare 

Kommunledningsförvaltning
86,5 88,8 88,8 88,8

Pensionsavgångar 2,0 2,0 0,0 2,0

Rekryteringar 1,5 2,0 0,0 2,0
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Ekonomiska förutsättningar

tilldelad ekonomiskaresurser för 2022-2024 

 

Kommunstyrelsens nettobudgetram för år 2022 är   

-105,1 miljoner kronor. Volym och verksamhetsför-

ändring är flytt till Samhällsskydd mellersta Skara-

borg för informationssäkerhetsamordnare. 

Omställning är fördelad i kommunledningförvalt-

ningens verksamhetskostnader. 

Politisk justering 2,5 mnkr enligt nästa rubrik. Ju-

steringen medför utökning av två tjänster. Peronal-

kostnadsuppräkning har fördelats ut per avdelning 

samt generell uppräkning baserat på prisindex för 

kommunalverksamhet (PKV). 

riktade medel i flerårsplan 

Politisk justering 

• 0,7 miljoner kronor – Riktade medel till stads-

byggnadsavdelningen för att höja takten i framta-

gande 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 framta-

gande av koldioxidbudget (ett års kompensation) 

ekonomiska risker och osäkerheter i 
verksamhetsplanen 

Utifrån kommunstyrelsens budgetunderlag 2022-

2024 beskrevs vissa ekonomiska risker och osäker-

heter. De var följande:  

Utefter beslut under 2021 om upphandling av ny 

aktör till skidbacke och camping,  kommer denna 

verksamhet påverka år 2022 års utfall. Kommer en 

extern aktör ta över från 2022-04-01,  minskar in-

täkter, personalkostnader samt verksamhetskostna-

der. Av de interna kostnaderna kommer dock den 

interna hyran från samhällsbyggnadsförvaltningen 

kvarstå om ca 1,2 mnkr. 

Ytterligare en osäkerhet beroende hur kommunsty-

relsens beslut §66 från år 2016 hanteras om shablo-

nersättning fortsatta fördelning om 0,8 mnkr, kan 

intäkt minskas under Stadsbidrag. 

Uppdraget som kommundirektören fick av kom-

munfullmäktige avseende genomlysning i kommun-

ledningsförvaltning är klar och ny organisation ge-

nomförs med start 1:a december år 2021. Förvalt-

ningen kommer rapportera under årets uppfölj-

ningar hur personalkostnaderna faller ut. 

Inom verksamhetskostnader finns kostnadsökningar 

som avtal, licenser medför årligen. Framför allt 

inom IT-avdelningen där digitalisering har ökat 

drastiskt från verksamheterna i hela kommunen un-

der pandemiåret. 

 

 

 

Ovanstående nämnda intäkter och kostnader har 

budgeterats i samma nivå som i år 2021 budgetram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

NÄMNDENS BUDGETRAM (tkr) 
GRUND

2022 
BUDGET 2022 

PLAN

 2023 

PLAN

 2024 

Påverkan budgetram

Volymer & verksamhetsförändrning 200 0 0

Omställning 1 000 1 000 1 000

Politisk justering -2 500 500 0

Påverkan budgetram 0 -1 300 1 500 1 000

Generell intäkt-/kostnadstäckning -1 900 -2 200 -3 700

BUDGETRAM -101 968 -105 100 -105 800 -108 500
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 underlag 
ekonomiska 
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Resultatbudget 

 

 

Kommunstyrelsens resultatbudget 

I verksamhetsplanen 2022-2024 är alla intäkter i ta-

bellerna skrivna som positiva och alla kostnader ne-

gativa. Detta genomfördes föregående år. 

Detta skiljer sig mot tidigare verksamhetsplaner och 

budgettabeller som oftast visade intäkter och kostna-

der med omvända tecken. 

Mellan åren 2021 och 2022 minskar kommunstyrel-

sen sina interna intäkter. Det beror på att inget debi-

tering sker till Samhällsskydd mellersta Skaraborg 

för kommunikatör tjänster. 

Inom Personalkostnader finns en peronalkostnads-

uppräkning om 1,2 miljoner kronor samt en politisk 

justering om 1,4 mnkr. En utökning av två tjänster. 

Totalt 2,6 mnkr blir ökningen mellan åren 2021 och 

2022. 

Inom verksamhetskostnader blir summan av omställ-

ning och generell uppräkning (PKV) en minskning 

om ca 0,3 mnkr. Engångsmedel från år 2021 års 

budget tas bort om 1,1 mnkr. En ökning av politisk 

justering om 1,1 mnkr blir verksamhetskostnaderna 

totalt en minskning om 1,3 mnkr mellan åren 2021 

och 2022. 

Kapitalkostnader och interna kostnader är samma 

som från år 2021. 

Nämndernas budgetramar avseende kapitalkostnader 

justeras för de kommande året i samband med års-

bokslut. Vid aktivering av investeringar får nämn-

derna kompensation för ökade kapitalkostnader. På 

motsvarande sätt minskas nämndernas budgetram 

vid minskade kapitalkostnader. Justering av detta 

sker under år 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATSSBUDGET (TKR) 
BUDGET 

2021 
BUDGET 2022 

PLAN

 2023 

PLAN

 2024 

Intäkter

Avgifter mm 11 428 11 428 11 428 11 428

Statsbidrag 1 542 1 542 1 542 1 542

Övriga intäkter 2 784 2 858 2 858 2 858

Interna intäkter 6 016 5 724 5 724 5 724

Summa intäkter 21 770 21 552 21 552 21 552

Kostnader

Personalkostnader -70 214 -72 784 -74 484 -76 500

Verksamhetskostnader -41 985 -40 710 -39 710 -40 394

Kapitalkostnader -6 490 -6 490 -6 490 -6 490

Interna kostnader -6 668 -6 668 -6 668 -6 668

Summa kostnader -125 357 -126 652 -127 352 -130 052

NÄMNDENS RESULTAT -103 587 -105 100 -105 800 -108 500
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Verksamhetsbudget 

 

  

Kommunstyrelsens verksamhetsbudget 

Inom kommunledningens verksamhetsområde är 

ökning mellan åren 2021 och 2022 ca 1 miljon kro-

nor. Det har beskrivits i dokumentet under ekono-

miska förutsättningar, tillkommande medel samt 

omställning samt budgetmedel som endast fanns 

under 2021. 

Inom samverkan och samordning är den största 

skillnaden den justering med medel som tillförts KS 

bidragsgivning. Det avser de kommunstrategiska 

bidrag som föreningar kan söka som inte kan in-

rymmas i annan nämnds verksamhetsområde. 

Inom verksamhetsområdet politik är nettobudget 

ram samma som föregående år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBUDGET (TKR) 
BUDGET 

2021 
BUDGET 2022 

PLAN

 2023 

PLAN

 2024 

Kommunledningsförvaltning -87 237 -88 300 -89 000 -91 700

Samverkan och Samordning -9 460 -9 900 -9 900 -9 900

Politik -6 890 -6 900 -6 900 -6 900

NÄMNDS VERKSAMHETSRESULTAT -103 587 -105 100 -105 800 -108 500
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Enhetsbudget  

 

 

Kommundirektör 

Föregående år har avdelningschefer på Kommun-

ledningsförvaltningen enligt organisation funnits 

under kommundirektör. Från år 2022 flyttas dessa 

till Bitr förvaltningschef. Det förklarar minskning 

av nettobudgetram mellan åren. 

Bitr Förvaltningschef 

Nytt ansvarsområde och ny enhet från år 2022. 

Kansli 

Från år 2022 har dataskyddsombudet tillkommit av-

delningen som fg år fanns under hållbar kommuni-

kation. En liten utökning av nettobudgetram för av-

delningen. 

Näringsliv 

Budgetmedel som avsåg ”Efterskänkning av till-

synsavgifter för serveringstillstånd för år 2021” är 

borttaget. Avdelningen har samma nettobudgetram 

som fg år. En liten ökning beror på peronalkost-

nadsuppräkning och den generella uppräkningen. 

Kommunikation 

Från år 2022 har kommunikationsansvarig flyttats 

från hållbar kommunikation föregående år. 

IT 

Avdelningen har samma nettobudgetram som före-

gående år. En liten ökning beror på peronalkost-

nadsuppräkning och den generella uppräkningen. 

Utveckling och processledning 

Nytt ansvarsområde och namn från år 2022. Perso-

nal från hållbar utveckling (föregående år) finns här 

samt kommunutvecklaren som flyttats från hållbar 

kommunikation. Ny tjänst kommer rekryteras och 

nettobudgetram är delvis utökad beroende av den 

politiska justeringen beroende på framtagande av 

verktyg till koldioxidbudget. 

ENHETSSBUDGET (TKR) 
BUDGET 

2021 
BUDGET 2022 

PLAN

 2023 

PLAN

 2024 

Kommunledningsförvaltning

Kommundirektör -10 964 -6 200 -6 500 -7 200

Bitr Förvaltningschef -6 700 -7 000 -7 400

Kansli -4 400 -4 400 -4 600

Näringsliv -8 740 -8 600 -8 500 -8 500

Hållbar kommunikation -29 923

Kommunikation -3 100 -3 100 -3 300

IT -19 900 -20 000 -20 400

Hållbar utveckling -2 229

Utveckling och processledning -3 400 -3 200 -3 400

Stadsbyggnad -8 310 -8 400 -8 500 -8 700

Ekonomi -8 134 -8 400 -8 500 -8 700

HR -15 430 -15 600 -15 500 -15 900

Fackligt -3 507 -3 600 -3 500 -3 600

Summa kommunledningsförvaltning -87 237 -88 300 -88 700 -91 700

Samverkan och Samordning

KS Bidragsgivning -3 410 -3 930 -3 930 -3 930

Miljösamverkan -3 400 -3 360 -3 360 -3 360

Turismsamverkan -350 -350 -350 -350

Kommunala medlemsavgifter -2 300 -2 260 -2 260 -2 260

Summa samverkan och samordning -9 460 -9 900 -9 900 -9 900

Politik

Kommunstyrelsen -4 390 -4 400 -4 400 -4 400

Kommunfullmäktige -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Summa politik -6 890 -6 900 -6 900 -6 900

ENHETENS RESULTAT -103 587 -105 100 -105 500 -108 500
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Stadsbyggnad 

Avdelningens nettobudget är en liten ökning mot 

föregående år. De strategiska medel som tillkom 

under 2021 är borttagna. Tillkommande för år 2022 

finns de medel för att höja takten i framtagande av 

detaljplaner. Dvs avdelningen utökar och rekryterar 

en ny tjänst. Energi- och klimatrådgivare bidragsin-

täkter och personalkostnader flyttas till avdelningen 

som föregående år fanns på hållbar utveckling. 

Ekonomi 

Avdelningen har samma nettobudgetram som före-

gående år. En liten ökning beror på peronalkost-

nadsuppräkning och den generella uppräkningen. 

HR 

Avdelningen har samma nettobudgetram som före-

gående år. En liten ökning beror på peronalkost-

nadsuppräkning och den generella uppräkningen. 

Fackligt 

Nettobudgetramen är uppräknad enligt 

personalkostnadsuppräkningen. 
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Fleråriga driftsprojekt 

Inom kommunstyrelsens strategiska utvecklingsar-

bete mot de fyra övergripande målen drivs flertalet 

projekt med extern finansiering från regional, nat-

ionell och EU-nivå. Kommunstyrelsen medfinansi-

erar dessa projekt med driftsbudget  (ej investe-

ringsprojekt) till största delen med arbetstid (perso-

nalkostnader). Projekten löper över flera år och ut-

fall för intäkter och kostnader hamnar inte alltid 

inom samma år. Budgetmedlen ska visa projektets 

intäkt och kostnad ska vara lika stora, en så kallad 

”noll” budget. Kommunstyrelsen har ansvar för 

stöd och styrning i den strategiska processen och 

samarbetar med andra medarbetare i kommens för-

valtningar där projekten i vissa fall utförs. 

För att stärka arbetet mot mål 1 

Skapa förutsättningar för ett socialt 
hållbart Falköping 

Schablonersättning 

Shablonersättning som kommuner erhåller för in-

satser för kommunmottagna nyanlända finansierar 

flera instanser inom olika delar av kommunens 

verksamhet och är en form av tillfälliga projektme-

del. 

Uppsökande föräldrastöd 

Ett beslut om riktade medel från schablonersätt-

ningspotten till föräldrastöd togs under 2019. Pro-

jektet syftar till att nå fler föräldrar i behov av för-

äldrastöd. Personal från socialförvaltning arbetar 

med projektet. 

 

För att stärka arbetet mot mål 2, framförallt 

inom områdena miljö, energi, klimat och natur-

vård 

Skapa förutsättningar för ett attraktivare 
Falköping 

Lona naturreservat Väsmestorp 

Falköpings kommun beviljades 185 000 kronor i 

statliga LONA-bidrag till naturvårdsprojektet Na-

turreservatet Väsmestorp med stenmurslandskapet. 

Projektet går ut på att bilda ett kommunalt naturre-

servat i Väsmestorp med angränsande sten-

murslandskap. Falköpings kommun köpte en del av 

fastigheten Väsmestorp 1:6, som kommer att ingå i 

reservatet och äger därigenom all mark i reservatet. 

Länsstyrelsen beviljade ytterligare 115 000 kronor i 

bidrag för att ta bort gammalt stängsel och sätta upp 

nytt, samt byta ut färisterna mot grindar. Natur-

vårdstjänst utförde åtgärderna under våren 2021. 

Kommunstyrelsen har skickat ut reservatsförslaget 

på remiss. Samrådsredogörelse visar att det inkom-

mit en del synpunkter som tagits hänsyn till. Ingen 

som svarat motsatte sig bildandet utan tvärtom var 

gensvaret generellt positivt. Kommunfullmäktige 

beslutade om bildande av reservatet den 28 juni 

2021. Skyltar med information om reservatets na-

tur- och kulturvärden samt en friluftskarta kommer 

att sättas upp under hösten. Reservatet ska gräns-

markeras och tillgängliggöras genom två nya parke-

ringsplatser på kommunal mark. 

Pollineringslona restaurering av betesmarker på 
kommunägd mark 

Falköpings kommun beviljades  260 000 kronor i 

statliga LONA-bidrag för att restaurera tre naturbe-

tesmarker i Stenstorp och en i Åsarp. I projektet in-

går att restaurera cirka 17 hektar betesmark på kom-

munägd mark, skapa brynmiljöer och faunadepåer i 

solbelysta lägen, uppsättning av ca 1 200 m elstäng-

sel kring en 5 ha stor betesmark. Syftet med pro-

jektet är att främja den biologiska mångfalden i be-

tesmarkerna, framför allt att gynna pollinerande in-

sekter. Betesmarken i Åsarp är planlagd som indu-

strimark. Byggnadsnämnden har fattat beslut om att 

planen ska upphävas i den del som omfattas av be-

tesmarken för att förhindra framtida exploatering av 

en värdefull naturbetesmark. 

Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för 
Falköping, Floby och Stenstorp 

Kommunfullmäktige gav kommundirektören i upp-

drag att ta fram en grönstrukturplan inklusive polli-

neringsplan för kommunen. Falköpings kommun 

ansökte om bidrag med 420 000 kronor i statliga 

LONA-bidrag till naturvårdsprojektet. I projektet 

ingår att ta fram en grönstrukturplan inklusive polli-

neringsplan för Falköpings stad, Floby och Stens-

torp. Grönstrukturplanens ska vara vägledande för 

hur hänsyn ska tas till sociala, kulturella och ekolo-

giska värden vid fysisk planering av tätbebyggelse. 

Planen ska föreslå strategier, åtgärder och riktlinjer 

för bevarande, utveckling, skötsel och hållbart ut-

nyttjande av gröna miljöer. Då kommunen inte 

kunde anställa någon inventerare av grönområdena 

inför sommaren 2021 kommer arbetet till viss del 

att skjutas över till år 2022, då det bedöms nödvän-

digt att inventera områdena först innan själva pla-

nen tas fram. Framflyttandet av slutdatum för pro-

jektet till år 2023 är godkänt av länsstyrelsen. 

Klimatklivet 

Under år 2018 beviljades Falköpings kommun fyra 

projekt inom klimatklivet, statliga klimatinveste-

ringsbidrag som var tänkta att genomföras under år 

2019-2020. Två av dessa fyra projekt färdigställdes 

under år 2021. Laddinfrastruktur och cykelgarage-

projektet. Två klimatklivetprojekt för utveckling av 

biogasanläggning för att öka biogasproduktionen 

(totalt 8 408 250 kronor) löper på in på år 2022. 

En stor klimatinvestering som planeras, där medfi-

nansiering är beslutad av kommunfullmäktige, är 

ny överlämningsbangård på Marjarps logistikom-

råde på totalt 77 miljoner kronor. Falköpings kom-

mun bidrar med 37 %. Klimatklivetansökan om 
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50 % av investeringen har beviljats från Natur-

vårdsverket. 13 % medfinansierar Västra Göta-

landsregionen med. Projketkalkyl finns med i mark- 

och investeringsbudgeten. 

Skogsstrategi 

Ett förslag till skogsstrategi har tagits fram i samar-

bete med flera förvaltningar. Syftet med skogsstra-

tegin är att sätta upp mål för kommunens skogsin-

nehav, så att befintlig skogsbruksplan anpassas och 

att hänsyn tas till ekologiska, sociala, kulturella och 

ekonomiska värden. 

Kommunens Energi- och Klimatrådgivning 

Finansieras av energimyndigheten och avser en 

halvtidstjänst, en långsiktig projektfinansiering som 

löpte på under 2021 då en ny ansökningsperiod 

startades. 

För att stärka arbetet mot mål 3 

Skapa förutsättningar för ett näringsliv 
som utvecklas 

Visit Hornborgasjön 

Visit Hornborgasjön, ett organiserat samarbete mel-

lan Falköping, Skara och Skövde kommuner. Fal-

köpings kommun är projektägare och anställnings-

myndighet för den gemensamma affärsutvecklaren. 

Samarbetsavtal fanns för åren 2019–2021, samt för 

2022–2023 om avtal förlängs. 

Lona Falekvarna 

Ett samarbetsprojekt inom naturvård som kommu-

nen är huvudman för och genomförs i samverkan 

med Falekvarna Hembygdsförening. Startade år 

2021 och försätter under 2022. 

Hållbar platsutveckling Hornborgasjön 

Tillväxtverket har beviljat Falköpings kommun stöd 

för att genomföra detta projekt med inriktning på att 

utveckla arbetsmetoder för hur destinationsutveckl-

ing i bred bemärkelse ska få en tydligare roll i sam-

hällsplaneringen. Den aktuella platsen området runt 

Hornborgasjön utgör med sina natur- och kulturvär-

den och höga besökstyck ett bra exempel på pro-

jektet ska bidra till att stärka naturturismens förut-

sättningar. Projektet kommer att slutföras under vå-

ren 2022. 
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Investeringsbudget 

 

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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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. 

marjarp logistikområde 

Falköpings kommun fortsätter att investera på 

Majarps logistikområde. Arbete med överlämnings-

bangården 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. 

Övrigt 

Under övrigt finns fortsatt utbyggnad av redan de-

taljplanlagda områden för att frigöra fler tomter i or-

ter 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. 

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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Kommunövergripande IT-investeringar 

IT-investeringar fortlöper med bland annat utbygg-

nad av kommun nätet. 

Ekonomisystem 

Projektet med nytt ekonomisystem fortsätter under 

2022. 

Övrigt 

Under året kommer kommunledningförvaltningens 

ledningsgrupp att fastställa kommunstyrelsens öv-

riga investeringar. 

 

  

INVESTERINGSBUDGET (TKR) 
BUDGET

2021 

BUDGET 

2022 

PLAN

 2023 

PLAN

 2024 

PLAN

 2025 

PLAN

 2026 

Investeringar

Kommunövergripande IT-investeringar 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800

Ekonomisystem 1 100 1 100

Laddinfrastruktur 1 000

Övrigt 1 100 2 300 2 400 2 500 2 600

Summa Investeringar 4 900 5 000 5 100 5 200 5 300 5 400

KOMMUNSTYRELSENS INVESTERING 4 900 5 000 5 100 5 200 5 300 5 400
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Nämndens verksamhetsuppföljning 

återkoppling till nämnd 

Uppföljning av verksamhetsplan för år 2022 kom-

mer att ske med verksamhetsrapporter  

 per april (18 maj)  

 per augusti (14 september) 

 samt verksamhetsredovisning per decem-

ber (i mars år 2023)  

Ytterligare uppföljning sker med informationsären-

den med månadsrapporter för mars, maj och per ok-

tober.  

Övriga uppdrag redovisas när de är klara efter an-

mälan av ärendet till kansliavdelningen löpande un-

der året. 

nämndens styrkedja 

Kommunstyrelsens budgetprocess år 2022: 

3-4 feb Planeringsdag Falköpings kommun budget-

beredning (MBL § 19) 

23 mar Beslut i Falköpings kommun budgetbered-

ning (Ksau) om budgetförutsättningar inkl prelimi-

när investeringsbudget samt preliminär budgetram 

för åren 2023-2025. 

26 aug Sista dag för nämnden att lämna in sitt bud-

getunderlag baserat på budgetförutsättningar till 

Falköpings kommun budgetberedning. 

1 sep Avstämningsdag för Falköpings kommuns 

budgetberedning, ny skatteprognos och uppdaterad 

ekonomi (MBL § 19) 

5 okt Ksau bereder skattesats för år 2023 

19 okt Kommunstyrelsen förslår skattesats för år 

2023 

2 nov Dragning i KS presidium gällande flerårsplan 

2023-2025 med budget och mål 

16 nov Förslag om Flerårsplan 2023-2025 bereds i 

KS 

Nytt beslut för Flerårsplan 2023-2025 sker i Kom-

munfullmäktige 28 november år 2022. 
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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. 

 

arbete med uppdrag 

Uppdragen till kommunledningsförvaltningen ini-

tieras i budget- och flerårsplan och i kommunstyrel-

sens verksamhetsplan, men tillkommer även lö-

pande under året. 

Kommunledningsförvaltningen samordnar och föl-

jer upp samtliga uppdrag för att effektivt fördela re-

surser och prioritera arbetet. 

Förutom uppdrag angivna i flerårsplanen 2022-

2024, sker fortsatt arbete med uppdrag som påbör-

jats utifrån flerårsplan 2021-2023. 
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§ 143 Dnr 2021/00278 

Ändring av policy för verksamhets- och 
ekonomistyrning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring 

av policy för verksamhets- och ekonomistyrning.  

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändringen 

gäller från och med den 15 februari 2022 och ersätter nuvarande policy 

för verksamhets- och ekonomistyrning, som antogs av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 46.   

Sammanfattning 

Under år 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en ny policy för 

verksamhets- och ekonomistyrning för att säkerställa en tydlig, effektiv och 

ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och struktur 

för beslut, samt genom att fastställa grundläggande processer inom budget 

och uppföljning. Vidare är syftet med policyn att skapa ett enhetligt 

arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande 

kommunens verksamheter och ekonomi. 

Förslaget har varit ute på remiss hos nämnderna över sommaren år 2021 och 

omarbetats utifrån inkomna remissvar. 

Policyn för verksamhets- och ekonomistyrning ligger nu i linje med rådande 

lag och rekommendationer inom området, och beskriver även den budget- 

och uppföljningsprocess som kommunen arbetat fram under de två senaste 

åren. Utifrån policyn kommer kommunstyrelsen besluta om riktlinjer som 

ger en mer detaljerad bild av budget- och uppföljningsprocessen i 

kommunen. 

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 

protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-16 

Förslag till ny policy för verksamhets- och ekonomistyrning 

Tjänsteutlåtande för informationsärende om remissvar för policy och 

riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning, 2021-10-22 

Nuvarande policy för verksamhets- och ekonomistyrning 

Yrkanden 

Ingvor Bergman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Christoffer Eriksson   Ekonom   0515-88 50 78   christoffer.eriksson@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 

Policy för verksamhets- och ekonomistyrning 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändring 

av policy för verksamhets- och ekonomistyrning.  

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändringen 

gäller från och med den 15 februari 2022 och ersätter nuvarande policy för 

verksamhets- och ekonomistyrning, som antogs av kommunfullmäktige 

den 26 februari 2018, § 46.   

Sammanfattning  

Under år 2020 påbörjades arbetet med att ta fram en ny policy för 

verksamhets- och ekonomistyrning för att säkerställa en tydlig, effektiv och 

ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och struktur 

för beslut, samt genom att fastställa grundläggande processer inom budget 

och uppföljning. Vidare är syftet med policyn att skapa ett enhetligt 

arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande 

kommunens verksamheter och ekonomi. 

Förslaget har varit ute på remiss hos nämnderna över sommaren år 2021 och 

omarbetats utifrån inkomna remissvar. 

Policyn för verksamhets- och ekonomistyrning ligger nu i linje med rådande 

lag och rekommendationer inom området, och beskriver även den budget- 

och uppföljningsprocess som kommunen arbetat fram under de två senaste 

åren. Utifrån policyn kommer kommunstyrelsen besluta om riktlinjer som 

ger en mer detaljerad bild av budget- och uppföljningsprocessen i 

kommunen. 

Bakgrund 

Nu gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning har sin grund i 

den större översynen av kommunens budget och uppföljningsprocess som 

genomfördes under år 2016. År 2018 beslutade kommunfullmäktige om 

mindre ändringar av nuvarande policy.  

Under de senaste årens utvecklingsarbeten kopplat till verksamhets- och 

ekonomistrytning har det framkommit behov av att se över hela policyn, 
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samt riktlinje, för verksamhets- och ekonomistyrning. 

Kommunledningsförvaltningen fick under hösten 2020 i uppdrag att arbeta 

fram ny policy och riktlinje inom området med utgångspunkt i den 

budgetprocess som under de senaste åren arbetats fram i Falköpings 

kommun samt harmonisera denna med kommunallagen. 

Kommunledningsförvaltningen arbetade under våren fram förslag till policy 

och riktlinje som den 3 juni skickades ut på remiss till alla nämnder, via 

delegationsbeslut inom kommunstyrelsen, sista dag för remissyttrande var 

den 24 september 2021. 

Kommunledningsförvaltningen sammanställde inkomna remissyttranden 

samt kommunledningsförvaltningens bedömning i ett informationsärende i 

kommunstyrelsen arbetsutskott den 3 november 2021, § 122. 

Kommunledningsförvaltningen har utifrån inkomna remissyttranden gjort 

förtydliganden samt justeringar i policy för verksamhets- och 

ekonomistyrning.  

Policyns syfte är att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig 

verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och struktur för beslut, 

samt genom att fastställa grundläggande processer inom budget och 

uppföljning. Vidare är syftet med policyn att skapa ett enhetligt arbetssätt 

och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande kommunens 

verksamheter och ekonomi. 

Policyn tydliggör även anslagsbindningsnivåer inom kommunen och de 

roller samt ansvar som finns dels i den politiska organisationen och dels i 

förvaltningsorganisationen. 

Nytt i denna policy är tydliggörandet av Falköpings kommuns 

budgetberedning som beslutande organ och att detta är kommunstyrelsen 

arbetsutskott. Falköpings kommuns budgetberedning sammanträder fem 

gånger per år och tar fram budgetförutsättningar till nämndernas 

budgetunderlag, samt tar fram förslag som underlag till flerårsplanen som 

beslutas av kommunfullmäktige. Budgetberedningens sammanträden föregås 

av partipolitiska möten. 

Vidare beskrivs kommunens övergripande budgetprocess, där 

kommunstyrelsen är ansvarig för att upprätta ett förslag till kommunens 

budget för kommande år samt plan för de två följande åren före oktober 

månads utgång. Förslaget ska grunda sig på budgetunderlag från nämnderna. 

Nämndernas budgetunderlag tas fram av förvaltningen utifrån 

budgetförutsättningarna och beslutas av nämnden att överlämnas till 

budgetberedningen. 

Även under uppföljning och analys sker vissa förändringar i policyn, främst 

tydliggörs kommunstyrelsen uppsiktsplikt i tre månadsrapporter som ska 

lämnas in av förvaltningarna mellan de större delårsrapporterna och 

årsredovisningen. 

Efter att policyn antagits av kommunfullmäktige kommer riktlinjer för 

verksamhets- och ekonomistyrning beslutas av kommunstyrelsen. 

Riktlinjerna ger framförallt en mer detaljerad bild av Falköpings kommuns 

budget- och uppföljningsprocess samt ansvarsfördelningen mellan politik 

och tjänstepersoner i denna process. Riktlinjerna är tänkta att tas i bruk från 
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och med 1 mars 2022, samtidigt som detta avlutas gällande riktlinjer, som är 

antagna av kommunstyrelsen den 7 februari 2018, § 37.  

Förvaltningens bedömning 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att policy för 

verksamhets- och ekonomistyrning följer rådande lagar och 

rekommendationer.  

Policyn speglar den verksamhets- och ekonomistyrning som återfinns i 

nuvarande budget- och uppföljningsprocess för kommunen. 

Alla nämnder har haft möjlighet att yttra sig genom remissförfarandet, även 

om alla förslag inte lagts till i den färdiga policyn för verksamhets- och 

ekonomistyrning. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

anta ändring av policy för verksamhets- och ekonomistyrning samt att 

ändringen gäller från och med den 15 februari 2022 och ersätter nuvarande 

policy för verksamhets- och ekonomistyrning, som antogs av 

kommunfullmäktige den 26 februari 2018, § 46.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-16 

Förslag till ny policy för verksamhets- och ekonomistyrning 

Tjänsteutlåtande för informationsärende om remissvar för policy och 

riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning, 2021-10-22 

Nuvarande policy för verksamhets- och ekonomistyrning 

Beslutet ska skickas till 

Alla nämnder 

Kommunledningsgruppen 

Anna-Karin Linder, administratör 

Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef 

 

 

Christoffer Eriksson 

Bitr. ekonomichef 
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1. Inledning 
För att säkerställa en långsiktig ekonomisk hållbarhet för kommunens 

verksamhet krävs det tydliga strukturer och processer avseende verksamhet och 

ekonomi i hela organisationen. 

I policyn för verksamhets- och ekonomistyrning finns övergripande interna 

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

förvaltningsnivån. Verksamheten i Falköpings kommun styrs av det nationella 

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

antagits av kommunfullmäktige, nämnderna och/eller av förvaltningarna. 

Kommunstyrelsen beslutar om förtydligande riktlinjer för verksamhets- och 

ekonomistyrning utifrån denna policy. 

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

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

genom att fastställa grundläggande processer för att nå uppsatta 

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

arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande kommunens 

verksamheter och ekonomi. 

Kommunen ska ha en tillförlitlig rapportering och en god ekonomisk 

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

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

3. Styrmodellen 

För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig ekonomisk 

hållbarhet krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser avseende 

verksamhet och ekonomi i hela organisationen.  

Falköpings kommun styrs utifrån en politiskt beslutad vision och fastställda 

mål. För en fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja genom 

hela organisationen.  

Kommunfullmäktige fastställer kommunens vision samt övergripande mål. 

Visionen beskriver vad kommunen vill uppnå med sin verksamhet och vilken 

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

prioriterade och som leder mot visionen.  

Nämnderna kan bryta ned kommunfullmäktiges övergripande mål till 

nämndspecifika delmål. Delmålen ska vara uppföljningsbara och konkretisera 

kommunfullmäktiges övergripande mål. Nämnden fastställer även en 

verksamhetsplan med budget för varje år. I verksamhetsplanen finns en 

övergripande beskrivning av hur nämnden avser att arbeta för att uppnå 

kommunfullmäktiges mål och en övergripande fördelning av de ekonomiska 

resurserna i nämndens verksamhet.  



 4 

Förvaltningen har i uppdrag att kontinuerligt arbeta för att uppnå de 

övergripande målen och följa verksamhetsplanen, förvaltningen kan bryta ned 

de övergripande målen i delmål.  

3.1. Uppföljning av de olika målen under året  

En uppföljning och analys av måluppfyllelse samt ekonomi sker från 

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

nationella kraven uppfylls. Uppföljning ska vara kontinuerlig och systematisk 

för att bidra till tilltro i styrkedjan. 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen en uppsiktsplikt över övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp 

nämndernas måluppfyllelse och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 

bildar sig en helhetsbild av nämndernas arbete och rapporterar vidare till 

kommunfullmäktige.  

4. Anslagsbindningsnivå 
Anslagsbindningsnivån beskriver hur kommunfullmäktige beslutar om 

fördelningen av kommunala medel utifrån vision och övergripande mål. 

Anslagsbindningsnivån tydliggör roller och ansvar både i den politiska 

organisationen och i förvaltningsorganisationen. 

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

och befogenheter definieras inom respektive anslagsnivå. Anslagsnivåerna är 

följande: 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelse 

 Nämnd 

 Resultatenhet och balansräkningsenhet 

Vilka roller och ansvar respektive anslagsnivå innehar framgår nedan.  

4.1. Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan utifrån gällande lag. 

Kommunfullmäktige prioriterar och beslutar nettoram per nämnd.  

4.2. Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsens ansvar är att ha uppsikt över att nämnder och andra 

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

till och följer kommunfullmäktiges antagna mål och riktlinjer.  

Kommunstyrelsen ska följa upp att den av kommunfullmäktige antagna 

budgeten och flerårsplanen efterlevs.  
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Kommunstyrelsen har också ett nämndansvar gentemot den förvaltning och 

verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen som nämnd. 

4.3. Nämnd 

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

kommunfullmäktiges mål och beslut inom tilldelad nettoram.  

Varje nämnd ska göra en resursfördelning utifrån kommunfullmäktiges mål 

och beslut. Nämnden beslutar om den övergripande fördelningen av budgeten 

till verksamheten. Det ska framgå av nämndens verksamhetsplan med budget 

hur resursfördelningen görs. Nämnden har befogenheter att omfördela 

budgeten inom nettoramen i enlighet med kommunfullmäktiges mål.  

Om nämnd vid uppföljning befarar en betydande avvikelse gentemot budget 

ansvarar respektive nämnd för att informera kommunstyrelsen hur avvikelsen 

ska hanteras. Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens 

och kommunstyrelsens beslutsprotokoll. 

4.4. Resultatenhet 

En resultatenhet är en verksamhet som är skattefinansierad. Resultatenheten 

kan tilldelas medel från nämnden via budgetanslag eller via resursfördelning. 

Resultatenheten ansvarar för det samlade resultatet, både ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt, enligt nämndens mål och inriktning. 

Exempel på resultatenheter i Falköpings kommun är verksamheter, enheter 

eller avdelningar som specificeras i nämndens verksamhetsplan 

4.5. Balansräkningsenhet 

En balansräkningsenhet är en verksamhet som inte är skattefinansierad. En 

enhet utgör en balansräkningsenhet om verksamheten fullt ut ska vara 

avgiftsfinansierad. Varje balansräkningsenhet upprättar en resultat- och 

balansräkning. Ansvarig nämnd rapporterar balansräkningen till 

kommunfullmäktige vid bokslut och uppföljningar. 

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

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

förvaltningsorganisationen. Vilken befogenhet varje chef har att omfördela 

budget inom sitt ansvarsområde framgår av de delegationsbestämmelser som 

fastställs av nämnden.  

5.1 Kommundirektör 

Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson och ansvarar 

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

verksamheter. I rollen ingår samordningsansvar på förvaltningschefsnivå samt 

mellan de kommunala bolagen och kommunorganisationen.  
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Kommundirektören ansvarar för att samordna arbetet med att fullgöra 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens nämnder och bolag.   

5.2. Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ansvarar mot nämnd för att verksamheten bedrivs i enlighet 

med det kommunala uppdraget, gällande lagstiftning, verksamhetsplan och 

internbudget och att uppföljning görs av dessa. Förvaltningschefen rapporterar 

sedan vidare till nämnd.    

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

förvaltningschefen för att vidta åtgärder. Om förutsättningarna för 

verksamheten har ändrats ansvarar förvaltningschefen för att till nämnden ta 

fram förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att uppnå följsamhet 

gällande verksamhetsplan och budget.    

Förvaltningschefen ansvarar för nuläges- omvärlds- och målanalys inom 

nämndens verksamhetsområde.   

5.3. Avdelningschef/verksamhetschef eller motsvarande 

Avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande ansvarar för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med det kommunala uppdraget, gällande 

lagstiftning, verksamhetsplan, internbudget och andra beslut inom sitt 

ansvarsområde. Avdelningschefens/verksamhetschefens eller motsvarandes 

ansvarsområde kan bestå av flera enheter.  

Avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande ansvarar för att uppnå 

följsamhet gällande budget och flerårsplan samt att resurserna används för rätt 

ändamål och på ett effektivt sätt.  

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande för att vidta åtgärder 

och att rapportera till förvaltningschef. Om förutsättningarna för verksamheten 

har ändrats ansvarar avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande att 

till förvaltningschefen ta fram förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att 

uppnå följsamhet gällande verksamhetsplan och internbudget.   

5.4. Enhetschef  

Enhetschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det 

kommunala uppdraget, gällande lagstiftning, verksamhetsplan, internbudget 

och andra beslut inom sitt ansvarsområde. Enhetschefen har ett 

uppföljningsansvar av budget och de nämndspecifika delmålen.   

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

enhetschefen för att vidta åtgärder och att rapportera till 

avdelningschef/verksamhetschef. Om förutsättningarna för verksamheten har 

ändrats ansvarar enhetschefen att till avdelningschefen/verksamhetschefen ta 

fram förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att uppnå följsamhet 

gällande verksamhetsplan och internbudget. 
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6. Budgetprocessens delar 
Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen ansvarig för att upprätta ett förslag 

till kommunens budget för kommande år samt plan för de två följande åren 

före oktober månads utgång, förslaget ska grunda sig på budgetunderlag från 

nämnderna. 

Falköpings kommuns budgetprocess sker i olika steg och omfattar följande 

delar:  

 Planeringsförutsättningar, nuläges- och omvärldsanalys  

 Planeringsdag  

 Falköpings kommuns budgetberednings antagande av 

budgetförutsättningar  

 Nämndernas budgetunderlag  

 Avstämningsdialog, budgetberedning och nämnder/bolag. 

 Falköpings kommuns budgetberednings förslag till ny flerårsplan 

 Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ny flerårsplan 

 Kommunfullmäktiges förslag till ny flerårsplan 

6.1. Falköpings kommuns budgetberedning 

Falköpings kommuns budgetberedning som beslutande organ är 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetberedningen sammanträder fem gånger 

per år och tar fram budgetförutsättningar till nämndernas budgetunderlag samt 

tar fram förslag till flerårsplan som beslutas av kommunfullmäktige.  

Budgetberednings sammanträden föregås av partipolitiska möten för att 

formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen. 

6.2. Nuläges-, omvärlds- och målanalys  

Nuläges- och omvärldsanalys syftar till att identifiera och tolka trender i 

omvärlden utifrån kommunens nuläge som påverkar möjligheten till att nå 

kommunens vision. Analysen ska ge förståelse och skapa handlingsberedskap i 

den kommunala organisationen.  

I budgetprocessen ska utöver nuläges- och omvärldsanalys även målanalys 

fungera som ett underlag. När underlaget arbetas fram ska analys och 

uppföljning från tidigare delårs-/verksamhetsrapporter och års-

/verksamhetsredovisningar användas.  

Förvaltningschefen ansvarar för arbetet med nuläges-, omvärlds- och 

målanalys för respektive nämnd och återkopplar till kommundirektören, som 

även ansvarar, med stöd av analysgruppen, för att den kommunövergripande 

nuläges-, omvärlds- och målanalysen genomförs. 

6.3. Investeringar 

Arbetet med Falköpings kommuns investeringar utgår ifrån den av 

kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen i Flerårsplanen. 
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Nämnderna lyfter sina framtida investeringsbehov i nämndens budgetunderlag 

till Falköpings kommuns budgetberedning. Till varje investeringsbehov i 

budgetunderlaget ska en bilaga bifogas, vilket beskriver investeringsbehovet, 

konsekvens och finansiering. Investeringar rörande lokaler, fastigheter och 

anläggningar regleras i Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar.  

Falköpings kommuns budgetberedning beslutar om underlag till 

investeringsplan i samband med att budgetförutsättningarna antas. 

Kommunfullmäktige beslutar om investeringsplan i Flerårsplanen. 

6.4. Kommunövergripande budgetprocess  

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån senast beslutad flerårsplan. 

Kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med kommunens övriga 

förvaltningar och bolag tar fram planeringsförutsättningar, nu- och 

omvärldsanalys. 

Planeringsdag/dagar genomförs som uppstart i budgetprocessen, mellan politik 

och tjänstepersoner, för att gemensamt diskutera, analysera och dra slutsatser 

kopplat till beslutad flerårsplan, planeringsförutsättningar, nuläges- och 

omvärldsanalys. Syftet med planeringsdagen/dagarna är att skapa en 

gemensam utgångspunkt för det kommande arbetet med framtagande av 

budgetunderlag. 

Falköpings kommuns budgetberedning tar fram och behandlar förslag till 

budgetförutsättningar med underlag till budgetramar för nämnderna. Utifrån 

budgetförutsättningarna ges nämnderna i uppgift att ta fram och behandla 

nämndspecifika budgetunderlag. Nämnderna skall senast sista augusti besluta 

om att lämna in budgetunderlag. 

Avstämningsdag genomförs med presentation av nämndernas budgetunderlag 

samt uppdaterade planeringsförutsättningar. 

Falköpings kommuns budgetberedning tar fram och behandlar förslag till ny 

Flerårsplan och budget för kommande år. 

Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ny Flerårsplan och budget för 

kommande år. 

Kommunfullmäktige beslutar om ny Flerårsplan och budget för kommande år. 

6.5. Nämndernas budgetprocess 

Nämndens budgetunderlag tas fram av förvaltningen utifrån 

budgetförutsättningarna och beslutas av nämnden att överlämnas till 

budgetberedningen 

Nämnderna ska utifrån beslutad flerårsplan ta fram och besluta om 

verksamhetsplan för flerårsperioden samt detaljbudget för kommande år. I 
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verksamhetsplanen kan nämnden även besluta om nämndspecifika delmål, 

utifrån fullmäktiges övergripande mål. 

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

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

återrapporteras till kommunfullmäktige.  

Falköpings kommun gör delårsrapporter per den 30 april och per den 31 

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

en samlad uppföljning av fullmäktiges mål samt ekonomi, där nämnderna gör 

en verksamhets- och ekonomiuppföljning av budget och eventuella delmål. Av 

uppföljningen ska framgå i vilken utsträckning målen har uppnåtts. 

Uppföljning ska även göras genom kontinuerlig analys av resultat i förhållande 

till mål och budget under året. 

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt möjlighet att utöver lagens krav 

besluta om ytterligare uppföljningar och tider för uppföljningar.  
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Informationsärende remissvar för policy och riktlinjer 
för verksamhets- och ekonomistyrning 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade, via delegationsbeslut den 3 juni 2021, att 

skicka ut förslag på policy för verksamhet och ekonomistyrning samt 

riktlinjer för verksamhet- och ekonomistyrning på remiss till samtliga 

nämnder med svar senast den 24 september 2021. 

 

Under våren 2021 har kommunledningsförvaltningen tagit fram förslag på 

ny policy och riktlinje verksamhet- och ekonomistyrning för Falköpings 

kommun. De tidigare styrdokumenten avseende verksamhet- och 

ekonomistyrning från 2018-02-26 är behov av uppdatering och förändring 

för att bättre spegla den process som växt fram i Falköpings kommun under 

senare år kopplat till verksamhet- och ekonomistyrning. 

 

Förslaget till ny policy och riktlinjer för verksamhet- och ekonomistyrning 

är berett både i kommunledningsgruppen och ordförandegruppen. Då policy 

och riktlinjen påverkar samtliga nämnder skickades förslagen ut på remiss 

till nämnderna och remissvaren skulle vara kommunstyrelsen tillhanda 

senast den 24 september 2021. Nedan följer utdrag av remissvaren från 

nämnderna. 

   

Barn- och utbildningsnämnden svar på policy 

1 Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka 

förslaget till policy för verksamhets- och ekonomistyrning, givet att de av 

förvaltningen förslagna korrigeringarna genomför. 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen är i stora drag positiv till förslaget, men anser att vissa 

ändringar bör göras innan beslut tas. På flera ställen i dokumentet hänvisas 
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till nämndspecifika delmål. Det varierar mellan "skall" och "kan/får". Här 

måste det vara konsekvent och "kan" är att föredra då barn- och 

utbildningsnämnden nyligen tagit bort delmål för att förbättra 

uppföljningsarbetet, både mot kommunens övergripande mål och de 

nationella kraven kommunen har på utbildningsområdet. 

 

I de avsnitt som rör investeringar finns begreppet "investeringsdirektiv". 

Förvaltningen anser att detta kan vara förvirrande och lätt blandas ihop 

med "projektdirektiv" som används vid lokalförändringar. Istället för att 

introducera ytterligare ett begrepp föreslår förvaltningen att man skriver 

"adekvat underlag". 

 

På sidan 8, högst upp står att förvaltningschefen återkopplar till 

kommundirektören. Här anser förvaltningen att det är otydligt huruvida det 

är en beskrivning av dagens arbetsgång eller ett nytt moment och önskar att 

den skrivningen förtydligas. 

 

Barn- och utbildningsnämnden svar på riktlinje 

1 Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget, givet att de 

av förvaltningen föreslagna korrigeringarna genomförs. 

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen är i stora drag positiv till förslaget, men anser att vissa 

ändringar bör göras innan beslut tas.  

 

På flera ställen i dokumentet hänvisas till nämndspecifika delmål. Det 

varierar mellan ”skall” och ”kan/får”. Här måste det vara konsekvent och 

”kan” är att föredra då barn- och utbildningsnämnden nyligen tagit bort 

delmål för att förbättra uppföljningsarbetet, både mot kommunens 

övergripande mål samt de nationella kraven kommunen har på 

utbildningsområdet.  

 

I de avsnitt som rör investeringar finns begreppet ”investeringsdirektiv”. 

Förvaltningen anser att detta kan vara förvirrande och lätt blandas ihop 

med ”projektdirektdirektiv” som används vid lokalförändringar. Istället för 

att introducera ytterligare ett begrepp föreslår förvaltningen att man skriver 

”adekvat underlag”.  

 

På sidan 3, under rubriken ”Styrmodellen”, andra stycket står ”…skapa 

förutsättningar för verksamhetsutveckling.” här anser förvaltningen att man 

bör lägga till ”att bedriva verksamhet och…” då det annars kan framstå 

som om förvaltningens viktigaste och enda uppgift är 

verksamhetsutveckling.  

 

På sidan 5 under rubriken ”Nu- omvärlds- och målanalys”, första stycket 

står att förvaltningschefen återkopplar till kommundirektören. Här anser 

förvaltningen att det är otydligt huruvida det är en beskrivning av dagens 

arbetsgång eller ett nytt moment och önskar att den skrivningen förtydligas.  

Under samma rubrik men i tredje stycket står ”När väl krafterna…” och 

”…kan organisationen bestämma sig…”. Här anser förvaltningen att det är 

oklart vilka krafter som avses, så det bör därför omformuleras, och att 
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”organisationen” bör ersättas med exempelvis ”kommunen”, ”nämnden”, 

”förvaltningen” eller liknande då det inte är tydligt vad som avses med 

nuvarande formulering.  

 

På sidan 6, under rubriken ”Planeringsförutsättningar” står hur kommunen 

föreslås anpassa budgettilldelning efter demografiförändringar. 

Förvaltningen är positiv till förändringar utifrån volym och demografi, men 

detta måste föregås av att grundtilldelningen är beräknad utifrån samma 

grund som en demografimodell. Så är inte fallet idag och därför anser inte 

förvaltningen att det i nuläget går att implementera den delen av riktlinjen. 

Delen om demografi bör således strykas eller så måste grundtilldelningen 

räknas om utifrån samma premisser som demografimodellen.  

Längre ner på samma sida står ett stycke om Löneöversyn. Förvaltningen är 

positiva till den föreslagna förändringen, men anser att stycket behöver 

formuleras om då den formuleringen är oklar i nuläget.  

 

På sidan 10, under rubriken ”Nämndernas verksamhetsplan och 

detaljbudget”, fjärde stycket står vad verksamhetsplanen ska innehålla. 

Under den första punkten står endast kommunala mål och här anser 

förvaltningen att nationella mål och krav ska läggas till. 

 

Byggnadsnämnden 

1  Byggnadsnämnden avstår från att svara på remissen eftersom 

byggnadsnämnden inte har någon drift- eller investeringsbudget.  

 

Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 

1 Kompetens- och arbetslivsnämnden beslutar att ställa sig bakom 

 framtagen policy och riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning med 

 de ändringar som föreslås under rubriken Förvaltningens bedömning.   

Förvaltningens bedömning 

I dokumentet bör det förtydligas vilken funktion som har ansvar för vilka 

delar av processen. Processerna behöver förtydligas och det behöver 

klargöras när de sker i tid samt när de sker i förhållande till varandra. 

Användandet av orden ska respektive kan behöver ses över för att det ska bli 

tydligt vad som är obligatoriskt och vad som är valbart. På samma sätt bör 

användandet av förvaltning respektive nämnd ses över för att tydliggöra vad 

som är konkret arbete och vad som är beslut.  

För att strategier och andra styrdokument ska bli en naturlig del av arbetet 

med verksamhets- och ekonomistyrning bör det anges när i processerna de 

ska tas med. Skrivningen om arbetet med analys av demografiska 

förändringar behöver förtydligas genom att det anges vilken funktion som 

gör analysen och på vilka underlag den ska grunda sig.  

Den uppföljning av omvärldsanalys som kan skapa förutsättningar för 

fortsatt arbetet saknas helt i dokumenten och behöver läggas till.  
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Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen policy 

och riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning. Kultur- och 

fritidsnämnden föreslår att riktlinjen innehåller att en barnkonsekvens-

analys ska göras av kommunens budgetprocess årligen. 

 Förvaltningens bedömning 

Arbetet med policy samt riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning är 

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

styrningen syftar till. Det är i både policy och riktlinjer ett omfattande 

samman-hang som beskrivs och klargörande och hjälpande i stor 

utsträckning för kultur- och fritidsförvaltningen. Till exempel punkten om att 

ekonomin endast regleras årligen vilket underlättar oerhört för arbetet 

under året. 

 

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs beslut 

1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ställer sig bakom  

 remiss – Policy och riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrning  

 för Falköpings kommun med förslag om nedanstående förändringar. 

 

Förvaltningens bedömning 

• I Policydokumentet 3 punkten 4:e stycket står det ”Nämnderna har i 

uppdrag att bryta ned kommunfullmäktiges övergripande mål till 

nämndspecifika delmål.”  

Samtidigt står det i riktlinjen, Styrmodellen 2:a stycket ”Nämnderna kan 

bryta kommunfullmäktiges övergripande mål till nämndspecifika delmål och 

åtgärder” – Det bör ändras till ”Nämnderna ska bryta ned 

kommunfullmäktiges övergripande mål till nämndspecifika…” 

• Uppföljningsprocessen i Riktlinjerna anger att verksamheterna skall 

följas upp löpande dels via Tertialrapporterna samt mellanliggande 

ekonomiuppföljning. Med så täta intervall, 6 gånger per år, hinner inte 

vidtagna åtgärder slå igenom. Nämnden anser att det räcker med 

Tertialrapporterna för de nämnder som har god följsamhet i sin ekonomi 

samt vi behov, nämnd med svårigheter/oföljsamhet i budgetarbetet, begära 

in tätare mål/ekonomiredovisningar. Detta ligger även mer i linje med 

kommunens övergripande mål 4, Kommunens organisation ska vara 

utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning samt bättre 

nyttjande av personella resurser. 

• Önskvärt vore även ett förtydligande i riktlinjerna vilken nivå de olika 

rapporterna skall ha för att likrikta och effektivisera arbetet. 

 

Socialnämndens beslut 

1 Socialnämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 

överlämna till kommunstyrelsen  

Förvaltningens bedömning 
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Det är socialnämndens uppfattning att den nu föreslagna policyn i allt 

väsentligt ger uttryck för vad som ska göras för att nå givna mål. Dock bör 

skrivningen rörande analysgruppen tas bort. Analysgruppen, som den 

arbetar i nuläget, är en tvärsektoriell arbetsgrupp som kan ändras över tid.  

Riktlinjen beskriver i mer detaljerad form också vad som ska göras, med 

huvudfokus på den politiska processen. Det vore önskvärt att riktlinjen i 

någon mån också innehåller processen på förvaltningsnivå, där det 

stödjande arbetet mellan kommunledningsförvaltningen (KLF) och övriga 

förvaltningar beskrivs. KLF tillhandahåller mallar och tidsplaner där det 

framgår hur planering och uppföljning ska ske. 

Generellt behöver båda dokumenten ses över avseende formuleringar. I 

policyn behöver t.ex. förtydligande göras om vad räknas som en betydande 

avvikelse från budgeterad ram och det bör också framgå tydligt att det är 

negativ avvikelse som ska rapporteras.    

 

Tekniska nämndens beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom framtagen policy och 

riktlinje för verksamhet- och ekonomistyrning med följande förbehåll, att 

texten i riktlinjen behöver förtydligas, så att det framgår om det ska vara ett 

förslag från tjänsteperson/förvaltning eller om det ska vara ett förslag från 

nämnd. 

2 Tekniska nämnden yrkar bifall till remissen 

Förvaltningens bedömning 

Arbetet med policy samt riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning är 

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

styrningen syftar till. 

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

en mer central och framträdande roll. 

 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt alla inkomna remissvar 

från nämnderna avseende policy för verksamhet- och ekonomistyrning samt 

riktlinje för verksamhet- och ekonomistyrning. 

 

Alla nämnder ställer sig i stora delar bakom de nya styrdokumenten med 

några förtydliganden i texten avseende nämndernas budgetunderlag samt 

nämndernas målarbete utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Några av nämnderna yrkar på större justeringar inom bland annat 

uppföljningsprocessen samt tilldelning av budgetram kopplat till utveckling 

inom demografi 

 

I barn- och utbildningsnämndens remissvar på riktlinjen för verksamhet- och 

ekonomistyrning yrkar nämnden under planeringsförutsättningarna på att 

anpassa budgettilldelningen efter demografiförändringar. Då en årlig 

justering av budgetram baserat på demografi även då kräver att 

grundtilldelningen av budgetramen är beräknad på samma sätt annars bör 



    6 (6) 

  

den strykas från riktlinjen. Det är kommunledningsförvaltningens 

bedömning att detta yrkande från barn- och utbildningsnämnden inte går att 

implementera i kommande riktlinje för verksamhet- och ekonomistyrning. 

Barn- och utbildningsnämnden har i grund rätt att gällande grundbudgetram 

inte bygger på demografimodell, detta gör inte heller budgetramarna för 

någon av kommunens andra nämnder. En sådan stor justering i beräkning av 

grundramar ryms inte inom nuvarande budgetprocess. Däremot är förslaget i 

kommande riktlinje att inför varje budgetprocess behöver justeringar göras 

för kommunövergripande poster som påverkar nämndernas budgetramar.  

I Falköpings kommuns budgetmodell beaktas, beräknas och fördelas dessa 

justeringar på respektive nämnd. Stora justeringar inom exempelvis 

demografi som påverkar Barn och utbildningsnämndens budgetram ska 

beaktas innan eventuell justering av nämndens budgetram föreslås.  

 

I remissvaret från nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg ställer 

sig nämnden frågande till om ytterligare uppföljningar än de tre per år 

lagstadgade uppföljningarna behöver genomföras, eftersom eventuella 

åtgärder inte hinner få genomslag vid korta intervall mellan uppföljningarna. 

I riktlinjen framgår det att månadsrapporterna är en del av kommunstyrelsen 

uppsiktsplikt för att kontinuerligt följa upp nämndernas ekonomiska 

ställning och större förändringar i målarbetet. Det är 

kommunledningsförvaltningens bedömning att kommunstyrelsen i sin 

uppsiktsplikt bör få in ytterligare tre ekonomiska uppföljningar från 

nämnderna i form av månadsrapporter, utöver de två delårsrapporterna per 

30 april och 31 augusti. Det är lagstadgat att kommuner ska göra ett 

komplett delårsbokslut per år, i Falköping 31 augusti, och sedan gör 

Falköping ett mindre omfattande bokslut per 30 april. Månadsrapporterna är 

ytterligare betydligt mindre omfattande och innefattar bara en helårsprognos 

av resultatet. Då det är fyra månader mellan de mer omfattande 

uppföljningarna bedömer kommunledningsförvaltningen att det är bra med 

korta månadsrapporter. Detta ökar möjligheten att i tid upptäcka och hinna 

genomföra eventuella korrigeringar under löpande år. 

 

Kommunledningsförvaltningen kommer utifrån detta att väga in inkomna 

synpunkter till policyn och riktlinjen för verksamhet- och ekonomistyrning. 

Nytt förslag på policy för verksamhet- och ekonomistyrning kommer sedan 

att beredas i kommunledningsgruppen innan förslag lämnas i till 

kommunstyrelsen för beredning till kommunfullmäktige.  

 

Efter att kommunfullmäktige beslutat om ny policy kommer 

kommunstyrelsen att besluta om riktlinjer för verksamhet- och 

ekonomistyrning, vilket sker under våren år 2022. 

 

 

Christoffer Eriksson 
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Inledning 
Efter en genomlysning av Falköping kommuns verksamhet framkom det ett 

behov av att tydliggöra principerna för verksamhets- och ekonomistyrning. 

För att säkerställa en långsiktig ekonomisk hållbarhet för kommunens 

verksamhet krävs det tydliga strukturer och processer avseende verksamhet 

och ekonomi i hela organisationen. 

I policyn för verksamhets- och ekonomistyrning finns övergripande interna 

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

förvaltningsnivån. Verksamheten i Falköpings kommun styrs av det 

nationella uppdraget och utgår från gällande lagstiftning samt även av 

styrdokument, som antagits av kommunfullmäktige, nämnderna och/eller av 

förvaltningarna. Kommunstyrelsen beslutar om förtydligande riktlinjer för 

verksamhets- och ekonomistyrning utifrån denna policy. 

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

verksamhets- och ekonomistyrning genom regler och struktur för beslut, 

samt genom att fastställa grundläggande processer för att nå uppsatta 

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

enhetligt arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande 

kommunens verksamheter och ekonomi. 

 

Kommunen ska ha en tillförlitlig rapportering och en god ekonomisk 

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

utan även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett 

effektivt sätt.  

 

Styrmodellen 
För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig ekonomisk 

hållbarhet krävs tydliga strukturer och uppföljningsprocesser avseende 

verksamhet och ekonomi i hela organisationen.  

 

Falköpings kommun styrs utifrån en politiskt beslutad vision och fastställda 

mål. För en fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja 

genom hela organisationen.  

 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens vision samt övergripande mål. 

Visionen beskriver vad kommunen vill uppnå med sin verksamhet och 

vilken effekt som förväntas. De övergripande målen beskriver de områden 

som är prioriterade och som leder mot visionen.  

Nämnderna har i uppdrag att bryta ned kommunfullmäktiges övergripande 

mål till nämndspecifika delmål. Delmålen ska vara uppföljningsbara och 

konkretisera kommunfullmäktiges övergripande mål. Nämnden fastställer 
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även en verksamhetsplan för varje år. I verksamhetsplanen finns en 

övergripande beskrivning av hur nämnden avser att arbeta för att uppnå 

kommunfullmäktiges mål och en övergripande fördelning av de ekonomiska 

resurserna i nämndens verksamhet.  

Förvaltningen har i uppdrag att kontinuerligt arbeta för att uppnå de 

övergripande målen och följa verksamhetsplanen. Förvaltningen kan bryta 

ned de övergripande målen i delmål och åtgärder.  

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

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

nationella kraven uppfylls. Uppföljning ska vara kontinuerlig och 

systematisk för att bidra till tilltro i styrkedjan. 

 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen en uppsiktsplikt över övriga 

nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska kontinuerligt följa upp 

nämndernas måluppfyllelse och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 

bildar sig en helhetsbild av nämndernas arbete och rapporterar vidare till 

kommunfullmäktige.  

 

Anslagsbindningsnivå 
Anslagsbindningsnivån beskriver hur kommunfullmäktige beslutar om 

fördelningen av kommunala medel utifrån vision och övergripande mål. 

Anslagsbindningsnivån tydliggör roller och ansvar både i den politiska 

organisationen och i förvaltningsorganisationen. 

För att tydliggöra verksamhets- och ekonomistyrning är det viktigt att 

ansvar och befogenheter definieras inom respektive anslagsnivå. 

Anslagsnivåerna är följande: 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunstyrelse 

 Nämnd 

 Resultatenhet och balansräkningsenhet 

 

Vilka roller och ansvar respektive anslagsnivå innehar framgår nedan.  

 

4.1. Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan utifrån gällande 

lag. Kommunfullmäktige prioriterar och beslutar nettoram per nämnd. Vid 

bestämmandet av nämndens nettoram ska demografiska förändringar enligt 

vid varje tillfälle gällande demografimodell tas i beaktande.  
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4.2. Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsens ansvar är att ha uppsikt över att nämnder och andra 

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

upp till och följer kommunfullmäktiges antagna mål och riktlinjer. 

Kommunstyrelsen ska följa upp att den av kommunfullmäktige antagna 

budgeten och flerårsplanen efterlevs. Om nämnd vid uppföljning befarar en 

betydande avvikelse gentemot budget ansvarar respektive nämnd för att 

informera kommunstyrelsen hur avvikelsen ska hanteras. Avvikelsen och 

vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och styrelsens 

beslutsprotokoll. 

Kommunstyrelsen har också ett nämndansvar gentemot den verksamhet som 

bedrivs inom kommunstyrelsen som nämnd. 

4.3. Nämnd 

Varje nämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

kommunfullmäktiges mål och beslut inom tilldelad nettoram.  

Varje nämnd ska göra en resursfördelning utifrån kommunfullmäktiges mål 

och beslut. Nämnden beslutar om den övergripande fördelningen av 

budgeten till verksamheten. Det ska framgå av nämndens internbudget hur 

resursfördelningen görs. Nämnden har befogenheter att omfördela budgeten 

inom nettoramen i enlighet med kommunfullmäktiges mål.  

4.4. Resultatenhet 

En resultatenhet är en verksamhet som är skattefinansierad. Resultatenheten 

kan tilldelas medel från nämnden via budgetanslag eller via 

resursfördelning. Resultatenheten ansvarar för det samlade resultatet, både 

ekonomiskt och verksamhetsmässigt, enligt nämndens mål och inriktning. 

 

4.5. Balansräkningsenhet 

En balansräkningsenhet är en verksamhet som inte är skattefinansierad. En 

enhet utgör en balansräkningsenhet om verksamheten fullt ut ska vara 

avgiftsfinansierad. Varje balansräkningsenhet upprättar en resultat- och 

balansräkning. Ansvarig nämnd rapporterar balansräkningen till 

kommunfullmäktige vid bokslut och uppföljningar. 

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

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

förvaltningsorganisationen. Vilken befogenhet varje chef har att omfördela 

budget inom sitt ansvarsområde framgår av de delegationsbestämmelser 

som fastställs av nämnden.  
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5.1. Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ansvarar mot nämnd för att verksamheten bedrivs i 

enlighet med det kommunala uppdraget, gällande lagstiftning, 

verksamhetsplan och internbudget och att uppföljning görs av dessa. 

Förvaltningschefen rapporterar sedan vidare till nämnd.    

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

förvaltningschefen för att vidta åtgärder. Om förutsättningarna för 

verksamheten har ändrats ansvarar förvaltningschefen att till nämnden ta 

fram förslag till omprioriteringar eller åtgärder för att uppnå följsamhet 

gällande verksamhetsplan och budget.    

Förvaltningschefen ansvarar för mål- och omvärldsanalys inom nämndens 

verksamhetsområde.   

5.2. Avdelningschef/verksamhetschef eller 
motsvarande 

Avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande ansvarar för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med det kommunala uppdraget, gällande 

lagstiftning, verksamhetsplan, internbudget och andra beslut inom sitt 

ansvarsområde. Avdelningschefens/verksamhetschefens eller motsvarandes 

ansvarsområde kan bestå av flera enheter. 

Avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande ansvarar för att 

uppnå följsamhet gällande budget och flerårsplan, att resurserna används för 

rätt ändamål och på ett effektivt sätt.  

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

avdelningschefen/verksamhetschefen eller motsvarande för att vidta 

åtgärder och att rapportera till förvaltningschef. Om förutsättningarna för 

verksamheten har ändrats ansvarar avdelningschefen/verksamhetschefen 

eller motsvarande att till förvaltningschefen ta fram förslag till 

omprioriteringar eller åtgärder för att uppnå följsamhet gällande 

verksamhetsplan och internbudget.   

5.3. Enhetschef  

Enhetschefen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det 

kommunala uppdraget, gällande lagstiftning, verksamhetsplan, internbudget 

och andra beslut inom sitt ansvarsområde. Enhetschefen har ett 

uppföljningsansvar av budget och de nämndspecifika delmålen.   

Om det vid uppföljning befaras en avvikelse gentemot budget ansvarar 

enhetschefen för att vidta åtgärder och att rapportera till 

avdelningschef/verksamhetschef. Om förutsättningarna för verksamheten 

har ändrats ansvarar enhetschefen att till 

avdelningschefen/verksamhetschefen ta fram förslag till omprioriteringar 
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eller åtgärder för att uppnå följsamhet gällande verksamhetsplan och 

internbudget. 

 
Budgetprocessens delar 
Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen ansvarig för att upprätta ett 

förslag till kommunens budget före oktober månads utgång.     

Falköpings kommuns budgetprocess sker i olika steg och omfattar följande 

delar:  

 mål- och omvärldsanalys 

 investeringar 

 kommunövergripande budgetprocess 

 nämndernas budgetprocess 

 uppföljning och analys 

 

6.1. Mål- och omvärldsanalys 

Omvärldsanalys syftar till att identifiera och tolka trender i omvärlden som 

påverkar möjligheten att leda till visionen. Analysen ska ge förståelse och 

skapa handlingsberedskap i den kommunala organisationen. I 

omvärldsanalysen ska särskilt beaktas demografiska förändringar. 

I budgetprocessen ska utöver omvärldsanalys även målanalys fungera som 

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

tidigare delårs- och årsbokslut användas.  

Förvaltningschefen ansvarar för mål- och omvärldsanalys för respektive 

nämnd och återkopplar till kommundirektören, som även ansvarar för att 

den kommunövergripande mål- och omvärldsanalysen genomförs. 

 

6.2. Investeringar 

Förvaltningarnas investeringsbehov bereds på förvaltningsnivå. Vid 

bedömningen ska hänsyn tas till kommunens styrprinciper för 

lokalförsörjning enligt policy för lokalförsörjning och 

byggnadsinvesteringar.  

Kommundirektören ansvarar för att sammanställa kommunens 

investeringsplan vilken omfattar kommunens lokalförsörjningsplan samt 

kommunens plan för övriga investeringar. Kommundirektören överlämnar 

därefter investeringsplanen för politisk beredning.  

Kommunstyrelsen beslutar om investeringsplan senast i samband med att 

budgetförutsättningarna antas. Kommunfullmäktige antar kommunens 

övergripande budget och flerårsplan.   
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6.3. Kommunövergripande budgetprocess  

Budgetförutsättningar, förslag till ändring av verksamhetsmål och tidplan 

beslutas av kommunstyrelsen. Budgetförutsättningarna ska utgå från 

omvärldsanalysen.   

Kommunens övergripande budgetunderlag tas fram utifrån de antagna 

budgetförutsättningarna. Arbetet sker på förvaltningsnivå och leds av 

kommundirektören. I arbetet genomförs en analys- och 

konsekvensbeskrivning utifrån kommunfullmäktiges antagna mål.  

Kommundirektören ansvarar för att budgetunderlaget överlämnas för 

politisk beredning. Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan 

samt mål. 

6.4. Nämndernas budgetprocess 

Nämnderna bryter ned kommunfullmäktiges övergripande mål till 

nämndspecifika delmål. Nämnderna fastställer även en verksamhetsplan 

som beskriver hur målen ska uppnås. Nämnderna beslutar utifrån 

kommunfullmäktiges tilldelade ram en budget på verksamhetsnivå.  

6.5. Uppföljning och analys 

För att uppnå en ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning är det 

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

den på säkerställt sätt återrapporteras till kommunfullmäktige.  

Nämnderna ska regelbundet och kontinuerligt följa upp nämndens 

måluppfyllelse och ekonomiska resultat. Nämndernas uppföljning av det 

ekonomiska resultatet bör genomföras varje månad och ska redovisas tre 

gånger per år till kommunfullmäktige. Verksamhetsmålen följs upp vid 

delårs- och helårsbokslut.  

Kommunstyrelsen har i sin uppsiktsplikt möjlighet att utöver lagens krav 

besluta om ytterligare uppföljningar och tider för uppföljningar. 
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§ 145 Dnr 2021/00341 

Uppföljning av personalförmåner och förlängning av 
prövotiden för friskvårdstimme  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att förlänga prövotiden av personalförmånen 

friskvårdstimme till och med den 31 december 2022. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att en uppföljning ska ske av personal-

förmånerna friskvårdstimme och friskvårdsbidrag senast på kommun-

styrelsens arbetsutskotts sammanträde i augusti 2022, för ställnings-

tagande kring en eventuell höjning av beloppet gällande friskvårdsbidrag, 

inför budget 2023. 

Bakgrund 

Den 13 januari 2021, § 3, beslutade kommunstyrelsen om personalförmåner i 

Falköpings kommun. Bland annat togs beslut om att övergå från ett 

träningsbidrag till ett friskvårdsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade att 

uppföljning av nyttjandet av friskvårdsbidrag skulle göras på 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde senast augusti 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade även om att förmånen friskvårdstimme skulle 

återupptas under en prövoperiod under ett år med uppföljning som följer av 

friskvårdsbidraget.  

Utifrån uppdragen redovisades en uppföljning på kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 1 september 2021, § 91, av nyttjande av förmånerna inom 

friskvård utifrån typ av förmån, uttag av förmån med koppling till kostnad 

och tid samt utifrån kön. Uppföljningen innefattade även personalens 

upplevelser kring förmånerna, det vill säga hur de har tagits emot i 

verksamheterna.  

Mottagandet har varit övervägande positivt trots att inte alla kan nyttja 

friskvårdstimmen. Dock finns friskvårdsbidraget som alternativ och 

möjlighet till någon form av friskvård upplevs som en av de sakerna som gör 

Falköpings kommun till en bra arbetsgivare.  

Ytterligare uppföljning redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott den  

8 december 2021 på samma sätt som i augusti. Uppföljningen visar samma 

resultat som vid tidigare, det vill säga att det är fler kvinnor än män som 

nyttjar förmånerna samt att fler väljer att ta ut friskvårdsbidrag istället för 

friskvårdstid. 

Att fysisk aktivitet är bra och viktigt för vårt allmänna välmående är det nog 

ingen som nekar till. Det är snarare en självklarhet i dagens samhälle att 

uppmuntra till en livsstil med fysisk aktivitet. Vår livsstil har förändrats 

under pandemin, och inte bara till det bättre. Arbetsgivaren har ett ansvar för 

att möjliggöra en god hälsa för medarbetarna. Genom att erbjuda 
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friskvårdsförmåner uppmuntras medarbetarna att ha en aktiv livsstil, oavsett 

deras individuella ekonomiska förutsättningar.  

Förvaltningens bedömning 

Medarbetarna är kommunens främsta tillgång varför det är viktigt är 

medarbetarna kan utvecklas, känna arbetsglädje och hitta en balans mellan 

fritid och yrkesliv. Personalförmånerna har därför stor betydelse för 

möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.  

Förmåner ger inte bara nöjdare och mer engagerade medarbetare utan de kan 

också återspegla och förstärka arbetsgivarvarumärket. För att stärka 

attraktiviteten ytterligare, och hamna mer i paritet med övriga kommuner och 

regioner samt hamna mer i relation med uttag av friskvårdstimmen, föreslås en 

översyn kring beloppet på 1 200 kronor per år.  

Friskvårdstiden har upplevts positivt bland de som kan nyttja just denna 

förmån. Arbetsgivaren behöver möta medarbetares olika behov beroende på 

exempelvis ålder och livssituation. Därför föreslås en förlängning av 

friskvårdstimmen som ett hälsofrämjande initiativ även för år 2022.   

Förmåner ger inte bara nöjdare och mer engagerade medarbetare utan de kan 

också återspegla och förstärka arbetsgivarvarumärket. 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att förlänga prövotiden av personalförmånen 

friskvårdstimme till och med den 31 december 2022. Förvaltningen föreslår 

också att en uppföljning ska ske av personalförmånerna friskvårdstimme och 

friskvårdsbidrag senast på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i 

augusti 2022, för ställningstagande kring en eventuell höjning av beloppet 

gällande friskvårdsbidrag, inför budget för år 2023. 

Finansiering 

Kommunstyrelsen avsätter idag 1,4 miljoner kronor av kommunstyrelsens 

reservmedel för år 2021 för att finansiera träningsbidrag för medarbetare i 

Falköpings kommun.  

Inför budget 2023 ska en uppföljning i kommunstyrelsens arbetsutskott ske 

senast augusti 2022 om hur nyttjandegraden varit på friskvårdsbidraget och 

på friskvårdstimmen för att i kunna ta ställning till en eventuell höjning av 

friskvårdsbidragets belopp per år och medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-16 

Kommunstyrelsen § 3/2021 
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 Kommunstyrelsen 

Uppföljning av personalförmåner och förlängning av 
prövotiden för friskvårdstimme 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att förlänga prövotiden av personalförmånen 

friskvårdstimme till och med den 31 december 2022. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att en uppföljning ska ske av personal-

förmånerna friskvårdstimme och friskvårdsbidrag senast på kommun-

styrelsens arbetsutskotts sammanträde i augusti 2022, för ställnings-

tagande kring en eventuell höjning av beloppet gällande friskvårdsbidrag, 

inför budget för år 2023. 

Bakgrund 

Den 13 januari 2021, § 3, beslutade kommunstyrelsen om personalförmåner i 

Falköpings kommun. Bland annat togs beslut om att övergå från ett 

träningsbidrag till ett friskvårdsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade att 

uppföljning av nyttjandet av friskvårdsbidrag skulle göras på 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde senast augusti 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade även om att förmånen friskvårdstimme skulle 

återupptas under en prövoperiod under ett år med uppföljning som följer av 

friskvårdsbidraget.  

Utifrån uppdragen redovisades en uppföljning på kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 1 september 2021, § 91, av nyttjande av förmånerna inom 

friskvård utifrån typ av förmån, uttag av förmån med koppling till kostnad 

och tid samt utifrån kön. Uppföljningen innefattade även personalens 

upplevelser kring förmånerna, det vill säga hur de har tagits emot i 

verksamheterna.  

Mottagandet har varit övervägande positivt trots att inte alla kan nyttja 

friskvårdstimmen. Dock finns friskvårdsbidraget som alternativ och 

möjlighet till någon form av friskvård upplevs som en av de sakerna som gör 

Falköpings kommun till en bra arbetsgivare.  

Ytterligare uppföljning redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott den  

8 december 2021 på samma sätt som i augusti. Uppföljningen visar samma 

resultat som vid tidigare, det vill säga att det är fler kvinnor än män som 
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nyttjar förmånerna samt att fler väljer att ta ut friskvårdsbidrag istället för 

friskvårdstid. 

Att fysisk aktivitet är bra och viktigt för vårt allmänna välmående är det nog 

ingen som nekar till. Det är snarare en självklarhet i dagens samhälle att 

uppmuntra till en livsstil med fysisk aktivitet. Vår livsstil har förändrats 

under pandemin, och inte bara till det bättre. Arbetsgivaren har ett ansvar för 

att möjliggöra en god hälsa för medarbetarna. Genom att erbjuda 

friskvårdsförmåner uppmuntras medarbetarna att ha en aktiv livsstil, oavsett 

deras individuella ekonomiska förutsättningar.  

Förvaltningens bedömning 

Medarbetarna är kommunens främsta tillgång varför det är viktigt är 

medarbetarna kan utvecklas, känna arbetsglädje och hitta en balans mellan 

fritid och yrkesliv. Personalförmånerna har därför stor betydelse för 

möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.  

Förmåner ger inte bara nöjdare och mer engagerade medarbetare utan de kan 

också återspegla och förstärka arbetsgivarvarumärket. För att stärka 

attraktiviteten ytterligare, och hamna mer i paritet med övriga kommuner och 

regioner samt hamna mer i relation med uttag av friskvårdstimmen, föreslås en 

översyn kring beloppet på 1 200 kronor per år.  

Friskvårdstiden har upplevts positivt bland de som kan nyttja just denna 

förmån. Arbetsgivaren behöver möta medarbetares olika behov beroende på 

exempelvis ålder och livssituation. Därför föreslås en förlängning av 

friskvårdstimmen som ett hälsofrämjande initiativ även för år 2022.   

Förmåner ger inte bara nöjdare och mer engagerade medarbetare utan de kan 

också återspegla och förstärka arbetsgivarvarumärket. 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att förlänga prövotiden av personalförmånen 

friskvårdstimme till och med den 31 december 2022. Förvaltningen föreslår 

också att en uppföljning ska ske av personalförmånerna friskvårdstimme och 

friskvårdsbidrag senast på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i 

augusti 2022, för ställningstagande kring en eventuell höjning av beloppet 

gällande friskvårdsbidrag, inför budget för år 2023.  

Finansiering 

Kommunstyrelsen avsätter idag 1,4 miljoner kronor av kommunstyrelsens 

reservmedel för år 2021 för att finansiera träningsbidrag för medarbetare i 

Falköpings kommun.  

Inför budget 2023 ska en uppföljning i kommunstyrelsens arbetsutskott ske 

senast augusti 2022 om hur nyttjandegraden varit på friskvårdsbidraget och 

på friskvårdstimmen för att i kunna ta ställning till en eventuell höjning av 

friskvårdsbidragets belopp per år och medarbetare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-16 

Kommunstyrelsen § 3/2021 
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Pia Alhäll, kommundirektör  
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§ 3 Dnr 2020/00247  

Personalförmåner i Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 februari 2021 övergå 

från ett träningsbidrag till ett friskvårdsbidrag med en summa av  

1 200 kronor per år.  

2 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva riktlinjen för träningsbidrag, 

antagen den 4 december 2013, § 256. Riktlinjen upphör att gälla den  

1 februari 2021. 

3 Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av nyttjandet gällande 

friskvårdsbidrag ska göras på kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde senast augusti 2021.  

4 Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 februari 2021 införa en 

friskvårdstimme per vecka inom ordinarie arbetstid som ett alternativ till 

friskvårdsbidrag. Då förmånen friskvårdstimme återupptas genomförs en 

prövoperiod på ett år. En uppföljning ska göras på kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträde senast december 2021. 

5 Kommunstyrelsen beslutar att kommungymmet kvarstår som 

personalförmån. 

6 Kommunstyrelsen beslutar att det från och med den 1 februari 2021 inte 

längre är möjligt att som personalförmån teckna nya hyresavtal gällande 

miljöbil.   

7 Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag ta fram en rutin 

gällande hanteringen av förmånerna inom friskvård.  

Bakgrund 

Falköpings kommun verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Medarbetarna är organisationens främsta tillgång varför det är viktigt är 

medarbetarna kan utvecklas, känna arbetsglädje och hitta en balans mellan 

fritid och yrkesliv. Kommunens personalförmåner har därför stor betydelse 

för  möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.  

Förmåner ger inte bara nöjdare och mer engagerade medarbetare utan de kan 

också återspegla och förstärka arbetsgivarvarumärket. Tekniken har gjort det 

möjligt att bli påläst om och därmed jämföra olika arbetsplatser, vilket sätter 

press på arbetsgivare att vara mer transparent och påvisa vad som ingår i det 

totala värdeerbjudandet.  

 

Studier visar att friskvårdande förmåner rankas som en av de högst 

uppskattade förmånerna bland de allra flesta åldersgrupper. Det är därför 
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värdefullt att fokusera på förmåner inom just detta område. Attraktiva 

personalförmåner kan vara just den pusselbit som avgör att medarbetarna 

stannar kvar i Falköpings kommun.  

Gymmet 

Idag finns ett gym i kommunens regi. Gymmet nyttjas av flertalet med-

arbetare och uppfattas som en hälsofrämjande förmån. Genom att behålla 

gymmet påvisar kommunen att arbetsgivaren fortsatt satsar på sina anställdas 

hälsa och välmående. Gymmet fyller också en funktion i det rehabiliterade 

området och nyttjas för arbetsträning och liknande insatser.  

Kostnaden för gymmet som sådant inbegriper hyra, städ och service-

kostnad/avtal till en kostnad av drygt 147 000 kronor per år. Avskrivning av 

maskiner är klart och de är fortsatt av god kvalitet. Behovet av någon större 

investering av inventarier är således inte aktuellt under de kommande åren. 

Träningsbidrag/friskvårdsbidrag 

Sedan 2014 har det funnits ett träningsbidrag som personalförmån till 

medarbetarna. Falköpings kommun ser hälsa och friskvård som en viktig 

angelägenhet eftersom välmående medarbetare ger bättre förutsättningar att 

kunna möta de krav som ställs i arbetslivet. Hälsa är inte bara en personlig 

angelägenhet utan även en gemensam resurs som är avgörande för verksam-

hetens prestation. Därför föreslås en övergång från träningsbidrag till ett 

friskvårdsbidrag enligt Skatteverkets riktlinjer, där medarbetaren får en större 

möjlighet att nyttja fler motions- och friskvårdsaktiviteter. Hanteringen följer 

dock samma rutin sedan tidigare beslut där friskvårdsbidraget erbjuds alla 

månadsavlönade medarbetare med en sammanhängande anställning om minst 

sex månader och uppgår till max 1 200 per år. För att stärka attraktiviteten 

ytterligare, och hamna mer i paritet med övriga kommuner/regioner, föreslås 

en översyn kring beloppet på 1 200 kronor per år.  

Friskvårdstimme som alternativ till friskvårdsbidrag 

Falköpings kommun ser hälsa och friskvård som en viktig angelägenhet 

eftersom välmående medarbetare ger bättre förutsättningar att kunna möta de 

krav som ställs i arbetslivet. Arbetsgivaren möter medarbetares olika behov 

beroende på exempelvis ålder och livssituation. 

Ett hälsofrämjande initiativ för att uppmuntra de anställdas hälsa föreslås 

därför i form av en friskvårdstimme. Förslaget innebär att medarbetare kan 

nyttja antingen friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag. Friskvårdstimmen 

kan således inte kombineras med ett friskvårdsbidrag utan valet sker årsvis. 

Friskvårdstimmen erbjuds alla månadsavlönade medarbetare med en 

sammanhängande anställning om minst sex månader.  

 

Målet är att timmen planeras och anpassas efter behov och möjligheter i nära 

förankring med närmaste chef. Friskvårdstimmen ska förläggas inom 

ordinarie arbetstid och tas ut under arbetsveckan. Friskvårdstimmen kan 
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delas upp i mindre delar, dock ej kortare än 30 minuter. Syftet med frisk-

vårdstimme på arbetstid är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv 

där aktiv återhämning och fysisk aktivitet är naturliga delar av en balanserad 

arbetsvecka och livsstil. Då förmånen friskvårdstimme återupptas föreslås en 

prövoperiod på ett år. En utvärdering görs av HR-avdelningen i anslutning 

till årsskiftet 2022.  

Miljöbilar 

Alla medarbetare som har en tillsvidareanställning erbjuds idag att hyra en 

miljöbil under tre år som ett led i klimatarbetet. Möjligheten att hyra en 

miljöbil nyttjas dock idag inte i den utsträckning som kan anses vara rimligt i 

förhållande till att fortsätta erbjuda tjänsten. Miljöbilar som drivs av gas har 

idag en relativt begränsad marknad för bränslepåfyllning och det finns endast 

ett fåtal leverantörer som erbjuder tjänsten. Detta faktum kan medföra viss 

problematik för den som hyr.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att övergå från ett träningsbidrag till ett 

friskvårdsbidrag samt att erbjuda friskvårdstimme på arbetstid som ett 

alternativ till friskvårdsbidraget.  

Dessutom föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 

beslutar att gymmet i kommunens regi ska kvarstå.  

Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar 

att möjlighet till hyra av miljöbil inte fortsatt erbjuds från och med 1 februari 

2021. Dock finns redan ingångna avtal som löper på fram till augusti 2023. 

Förslaget är således att förmånen för miljöbil inte längre erbjuds och att avtal 

avslutas i samband med att kvarvarande medarbetares avtal löper ut.  

Därtill föreslås att kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag ta fram 

en rutin gällande hanteringen av förmånerna inom friskvård. Nu gällande 

riktlinjer för träningsbidrag föreslås upphävas.  

Finansiering 

Kostnaden för friskvårdsbidraget ryms inom ramen för personalstrategiska 

medel, där det år 2021 är avsatt 1,4 miljoner kronor. Inför budget 2022 ska 

en uppföljning i kommunstyrelsens arbetsutskott ske senast augusti 2021 om 

hur nyttjandegraden varit på friskvårdsbidraget för att i kunna ta ställning till 

en eventuell höjning av beloppet. 

Vad gäller kommungymmet är avskrivning på maskiner klart. Löpande 

kostnad per år är för hyra/städ och serviceavtal/kostnad vilket uppgår till 

drygt 147 000 kronor. Behovet av någon större investering av inventarier är 

således inte aktuellt under de kommande åren då maskinerna är av fortsatt 

god kvalitet.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 150/2020 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-27 

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

Maria Axelsson, HR-chef            
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§ 148 Dnr 2021/00502 

Ändring av delegationsbestämmelser för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av kommunstyrelsens 

delegationsbestämmelser. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att ändringen gäller från och med den 1 

februari 2022 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna av 

kommunstyrelsen den 10 februari 2021, § 17.        

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2021 sett över 

kommunstyrelsens delegationsbestämmelser, vilket sker löpande cirka två 

gånger per år. Ambitionen är att dokumentet ska avspegla verkliga behov 

hos nämnden och organisationen och är således ett dokument som 

uppdateras kontinuerligt.  

Ett nytt förslag till delegationsbestämmelser har tagits fram och, förutom en 

del språkliga ändringar och korrigeringar som inte medför någon ändring i 

sak, föreslås i huvudsak följande större förändringar.   

 En anpassning av delegationsnivåer har gjorts generellt utifrån den 

nya organisationsförändringen. Bland annat har titlar bytts ut och 

biträdande förvaltningschef har lagts till som delegat. En rekrytering 

är planerad att göras under våren till denna tjänst.  

 En förändring av anmälan av delegationsförbud görs i 2 § och som 

innebär att om ett beslut genererar en handling så kan handlingen 

användas vid anmälan av delegationsbeslutet och det behöver inte 

upprättas något särskilt beslut enligt mall. Detta under förutsättning 

att det går att utläsa av handlingen enligt vilken bestämmelse i 

delegationsbestämmelserna som beslutet har fattats. Rutiner för detta 

ska tas fram. 

 En ny punkt, § 6.21, läggs till om att ingå samarbetsavtal kring 

vandringsleder. 

Det föreslås ett nytt avsnitt, § 7, om ärenden enligt förvaltningslagen. Detta 

har tagits fram för att vara gemensamt för samtliga nämnder. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag 

till ändring av delegationsbestämmelserna och att ändringen börjar gälla från 

och med den 1 februari 2022 och ersätter delegationsbestämmelserna 

antagna av kommunstyrelsen den 10 februari 2021, § 17.                        
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Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-11-22 

Kommunledningsförvaltningens förslag till delegationsbestämmelser,  

2021-11-22 

  

 

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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KS 2021/00502  
 

 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Ändring av delegationsbestämmelser för 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av kommunstyrelsens 

delegationsbestämmelser. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att ändringen gäller från och med den  

1 februari 2022 och ersätter delegationsbestämmelserna antagna av 

kommunstyrelsen den 10 februari 2021, § 17.        

Bakgrund 

Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2021 sett över 

kommunstyrelsens delegationsbestämmelser, vilket sker löpande cirka två 

gånger per år. Ambitionen är att dokumentet ska avspegla verkliga behov 

hos nämnden och organisationen och är således ett dokument som 

uppdateras kontinuerligt.  

Ett nytt förslag till delegationsbestämmelser har tagits fram och, förutom en 

del språkliga ändringar och korrigeringar som inte medför någon ändring i 

sak, föreslås i huvudsak följande större förändringar.   

 En anpassning av delegationsnivåer har gjorts generellt utifrån den 

nya organisationsförändringen. Bland annat har titlar bytts ut och 

biträdande förvaltningschef har lagts till som delegat. En rekrytering 

är planerad att göras under våren till denna tjänst.  

 En förändring av anmälan av delegationsförbud görs i 2 § och som 

innebär att om ett beslut genererar en handling så kan handlingen 

användas vid anmälan av delegationsbeslutet och det behöver inte 

upprättas något särskilt beslut enligt mall. Detta under förutsättning 

att det går att utläsa av handlingen enligt vilken bestämmelse i 

delegationsbestämmelserna som beslutet har fattats. Rutiner för detta 

ska tas fram. 

 En ny punkt, § 6.21, läggs till om att ingå samarbetsavtal kring 

vandringsleder. 



 

  2(2) 

 

 

 Det föreslås ett nytt avsnitt, § 7, om ärenden enligt förvaltningslagen. 

Detta har tagits fram för att vara gemensamt för samtliga nämnder.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag 

till ändring av delegationsbestämmelserna och att ändringen börjar gälla från 

och med den 1 februari 2022 och ersätter delegationsbestämmelserna 

antagna av kommunstyrelsen den 10 februari 2021, § 17.                        

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-11-22 

Kommunledningsförvaltningens förslag till delegationsbestämmelser,  

2021-11-22 

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Delegaterna  

Anna-Karin Linder, administratör 

Sara Cronholm, kommunjurist  

 

 

Sara Cronholm 

Kommunjurist 
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Inledning  

  

Dessa delegationsbestämmelser gäller för kommunstyrelsen och 

kommunledningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen. 

Förvaltningschef är kommundirektören. Direkt underställda 

kommundirektören är biträdande förvaltningschef samt kanslichef 

(avdelningschef). Avdelningschefer under biträdande förvaltningschefen är 

chef utveckling och processledning hållbar kommunikation, chef hållbar 

utveckling, HR-chef, ekonomichef, stadsbyggnadschef, näringslivschef, 

kommunikationschef samt IT-chef. På IT-avdelningen och HR-avdelningen 

finns enhetschefer.  

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

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

beslut som fattas med stöd av dessa delegationsbestämmelser har samma 

rättsverkan som om det fattats av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan 

inte ändra ett sådant beslut men kan när som helst återkalla delegationen. 

Enligt 6 kap. 38 § får vissa typer av ärenden inte delegeras. 

Delegationsförbud gäller bland annat för ärenden som avser verksamhetens 

mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och vissa ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskild. Det är beslutsfattarens ansvar att inte fatta 

beslut som står i strid med dessa begränsningar. 

Vidare ska de beslut som delegeras enligt dessa bestämmelser fattas i 

enlighet med gällande lagar, förordningar, kommunfullmäktiges beslut, 

bindande avtal och vägledande bestämmelser. Den delegerade beslutsrätten 

är därtill begränsad till kommunstyrelsens verksamhetsområde och gäller 

bara inom respektive budgetramar. Frågor som bedöms vara av principiell 

eller prejudicerande natur ska alltid underställas kommunstyrelsen. 

Om angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst 

beslut är det kommunstyrelsens skyldighet att fatta beslutet. Om det är fara i 

dröjsmål har ordföranden, med förste respektive andre vice ordförande som 

ersättare, rätt att fatta beslutet på nämndens vägnar, se § 3. 

Dessa delegationsbestämmelser ska ses över vid behov. En översyn ska 

dock alltid göras i samband med att en ny mandatperiod inletts. 

 

Skillnaden mellan delegationsbeslut och 
verkställighetsbeslut  

Skillnaden mellan ett delegationsbeslut och ett verkställighetsbeslut är att 

delegationsbeslutet kan överklagas och måste anmälas till nämnden till 

skillnad mot verkställighetsbeslutet. Ett delegationsbeslut kännetecknas av 

att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 

vissa överväganden och bedömningar. Verkställighetsbeslut är däremot 

sådana där de anställda följer redan fastställda regler och direktiv och där 

det i princip inte finns något utrymme för självständiga bedömningar och 
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alternativa beslutsmöjligheter. Sådana beslut tas löpande som en del av det 

dagliga arbetet. Exempel på verkställighetsbeslut är bland annat 

avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av tomt enligt 

tomtkön. 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

  

Ett delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess 

nästkommande sammanträde. I de fall där det finns en handling till följd av 

delegationsbeslutet, exempelvis ett avtal, görs anmälan genom diarieföring i 

Ciceron. Det är viktigt att det i handlingen framgår hänvisning till aktuell 

punkt i delegationsbestämmelser samt vem som har fattat 

delegationsbeslutet. I annat fall ska delegationsbeslutet dokumenteras 

genom ska ske genom upprättandet av ett delegationsbeslut enligt mall. 

För vissa typer av beslut finns särskilda regler hantering vad gäller anmälan, 

se information i fältet ”Anmärkning” vid respektive paragraf.  

Delegationsbeslutet ska skickas till meddelas kansliavdelningen så snart 

som möjligt för att anmälas på nästkommande sammanträde.  

Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för kommunstyrelsen i form 

av en förteckning. 

 

Delegation med stöd av andra lagrum än 
6 kap. 37 § kommunallagen 

  

Ordförandebeslut 

Med tillämpning av 6 kap. 39 § kommunallagen delegeras till ordföranden, 

eller vid förfall för denne till förste eller andre vice ordföranden i nämnd 

ordning, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut 

ska anmälas till nästa sammanträde. 

  

Vidaredelegation 

Kommundirektören får i sin egenskap av förvaltningschef och med 

tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen vidaredelegera sin beslutanderätt 

till annan anställd. Sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligt som ett 

vanligt delegationsbeslut till kommunstyrelsen.  
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Inledande bestämmelser 

  

Där bestämmelserna anvisar flera delegater ska beslutet i första hand fattas 

av den förstnämnda delegaten ensam. Först i dennes frånvaro går 

beslutsrätten över till övriga delegater i angiven ordning. 

Med tillämpning av 6 kap. 37 § kommunallagen delegeras 

kommunstyrelsens beslutanderätt för de ärenden som framgår av avsnitten 

6–13 nedan.  

 

Delegation med stöd av 6 kap. 37 § 
kommunallagen 

  

Allmänna ärenden 

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Utfärda fullmakt att föra 

kommunstyrelsens talan inför domstol 

och andra myndigheter  

1. Ordföranden 

2. Kommundirektör 

3. HR-chefen 

Biträdande 

förvaltningschef 

 

  Besluta om yttrande till domstol 

avseende överklagade beslut med 

undantag för laglighetsprövning enligt 

13 kap. 8 § kommunallagen 

1. Den som fattat 

det överklagade 

beslutet 

2. Kommunjurist 

 

  Pröva om förvaltningsbesvär 

inkommit i rätt tid samt fatta beslut om 

avvisning om besvären inkommit för 

sent 

1. Den som fattat 

det överklagade 

beslutet 

2. Kommunjurist 

3. Kanslichef 

 

  Besluta att inte utlämna allmän 

handling enligt offentlighets- och 

sekretesslagen samt att utlämna sådan 

handling mot förbehåll 

1. Kommunjurist 

2. Kanslichef 

3. Biträdande 

förvaltningschef 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Ändring av beslut enligt 38 § 

förvaltningslagen 

1. Den som fattat 

det överklagade 

beslutet 

2. Kommunjurist 

 

  I brådskande fall avge yttranden till 

myndigheter, organisationer och 

andra, dock inte i laglighetsprövningar 

enligt kommunallagen eller i frågor av 

principiell natur 

Arbetsutskottet  

  Svara på remisser från riksdagen, 

regeringen eller andra myndigheter i 

frågor som hänför sig till 

kommunstyrelsens uppgifter, dock inte 

i frågor av principiell natur 

Arbetsutskottet  

  Besluta om yttrande över policys, 

riktlinjer och planer från 

grannkommuner som berör fysisk 

planering 

Arbetsutskottet  

  Vid fara i dröjsmål utse ombud vid 

stämmor och möten, om inte 

bolagsordning eller annan urkund 

anger att detta ska göras av annat 

organ 

Arbetsutskottet   

  Besluta om Falköpings kommuns 

deltagande i kampanjer, 

manifestationer och viljeyttringar, 

förutsatt att inte beslutet är av 

principiell betydelse eller medför 

kostnader överstigande fem 

prisbasbelopp 

Arbetsutskottet  

  Besluta om yttrande enligt 12 eller 19 

§ kamerabevakningslag 

1. Kommunjurist 

2. Kanslichef 

 

  Besluta i ärende om fastställande av 

belägenhetsadresser enligt 10 § lagen 

om lägenhetsregister respektive 

lägenhetsnummer enligt 11 § samma 

lag. 

1. 1:e mätnings-

ingenjör 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Remittera motioner till aktuell nämnd 

med angivande av direktiv och 

tidsangivelser 

Ordföranden  
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Remittera till nämnder i andra ärenden 

än motioner 

1. Kanslichef 

2. Kommundirektör 

3. Kommunjurist 

 

  Ansöka om bidrag, exempelvis 

statsbidrag eller EU-bidrag, till 

kommunstyrelsens verksamhet i 

övriga ärenden än som framgår av § 

11.12-11.14. 

- Som rör flera avdelningar 

 

- Som rör endast avdelningen  

Chef hållbar 

utveckling och chef 

hållbar 

kommunikation 

 

Biträdande 

förvaltningschef 

Avdelningschef  

 

  Besluta i frågor om användande av 

kommunens heraldiska vapen och 

logotyp 

1. Chef hållbar 

kommunikation 

Kommunikations

chef 

2. Biträdande 

förvaltningschef 

3. Kommundirektör 

 

  Besluta om återremiss av ärende Arbetsutskottet  

  Besluta om viljeinriktning inom 

området social hållbarhet 

Utskottet för social 

hållbarhet 

 

  Lämna utredningsuppdrag till 

förvaltningen 

Arbetsutskottet  

  Anta dokumenthanteringsplan  1. Biträdande 

förvaltningschef 

2. Kommundirektör 

3. HR-chef 

Kanslichef 

Efter samråd med 

arkivarie 

 

  Beslut om att ingå samarbetsavtal om 

vandringsled 

Verksamhetschef 

fritid 
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Ärenden enligt förvaltningslagen (FL) 

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Beslut att avslå en skriftlig 

framställning om att avgöra ett ärende 

som inte har avgjorts inom sex 

månader  

1. Avdelningschef 

2. Kommundirektör 

12 § första stycket 

FL 

  Beslut att avskriva ett ärende från 

vidare handläggning om en 

ansökan/framställning har återkallats 

eller frågan förfallit av annan 

anledning 

Avdelningschef  Även då ett ärende 

flyttas över till en 

annan kommun t.ex. 

  Beslut att avvisa  

- ett ombud eller biträde 

 

- överklagande som kommit in 

för sent.  

 

 

 

 

- Ärende eller ansökan på annan 

grund 

 

 

Arbetsutskottet  

 

1. Den som fattat det 

överklagade beslutet 

2. Biträdande 

förvaltningschef 

 

 

 

Avdelningschef 

14 § FL 

Efter samråd med 

kommunjurist. 

 

45 § FL 

Rättidsprövningen som 

sådan utgör 

verkställighet. Det är 

först själva 

avvisningsbeslutet som 

utgör 

delegationsbeslut.  

 

Exempelvis att ej 

behörig person söker 

eller ansökan är 

ofullständig. Då prövas 

inte sakfrågan.   
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Beslut att förelägga  

- part eller ombud att styrka ombudets 

behörighet genom en fullmakt 

 

- den enskilde att avhjälpa en brist i en 

framställning 

 

1. Avdelningschef 

2. Biträdande 

förvaltningschef 

1. Avdelningschef 

2. Biträdande 

förvaltningschef 

 

15 § andra stycket FL 

 

 

20 § andra stycket FL 

Om specialreglering 

finns i annan lag eller 

förordning ska den 

bestämmelsen dock 

tillämpas istället enligt 

4 § FL. Se exv. 9 kap 

22 § PBL. 

Av föreläggandet ska 

även framgå att följden 

av att föreläggandet 

inte följs kan bli att 

framställningen inte tas 

upp till prövning.  

  Rätta beslut som innehåller en 

uppenbar oriktighet till följd av 

skrivfel, räknefel eller liknande 

förbiseende 

1. Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

2. Avdelningschef 

36 § FL   

  Ompröva och ändra beslut 1. Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

2. Avdelningschef 

37-39 §§ FL 

 

  Överklaga domstols eller myndighets 

beslut när beslutet har fattats på 

delegation 

1. Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

2. 

Kommundirektören 

 

  Begära att det beslut som kommunen 

överklagat tills vidare inte ska gälla 

(yrkande om inhibition) 

1. Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

2. Avdelningschef 

48 § FL  

 

  

Personalärenden (kommunövergripande)  

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

   Antagande av centrala avtal  

 Teckna kollektivavtal  

1. HR-chef 

2. Kommundirektör 

 

  Besluta om stridsåtgärd Arbetsutskottet  
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Besluta om styrdokument i 

arbetsrättsliga och personalpolitiska 

frågor 

Arbetsutskottet  

  Föra tvisteförhandlingar  HR-chef  

  Avgöra frågor om tolkning och 

tillämpning av avtal och andra 

arbetsrättsliga bestämmelser 

1. HR-chef 

2. Kommunjurist 

 

  Anställa kommundirektör och 

förvaltningschefer 

Arbetsutskottet   

  Lönesätta andra nämnders 

förvaltningschefer samt besluta om 

lönetillägg 

1. Kommundirektör 

2. HR-chef 

 

  Bevilja ledighet för andra nämnders 

förvaltningschefer i andra fall än när 

sådan regleras av lag eller 

kollektivavtal  

1. Kommundirektör 

2. HR-chef 

 

 

  Utfärda varsel/underrättelse om 

avsked eller uppsägning och entlediga 

andra nämnders förvaltningschefer 

1. Kommundirektör 

2. HR-chef 

 

  Förkorta uppsägningstid för andra 

nämnders förvaltningschefer 

 

1.Kommundirektör 

2. HR-chef 

 

  Fatta beslut om förbud av bisyssla i 

enlighet med Falköpings kommuns 

”Riktlinje för bisyssla” för 

 Förvaltningschefer utom 

kommundirektören  

 

 

 

HR-chef 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen 

(2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter 

HR-chef  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Personalärenden (kommunledningsförvaltningen) 

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Pröva återbesättande av befattningar 

inom respektive avdelning 

 Avdelningschef chef hållbar 

utveckling, chef hållbar 

kommunikation, ekonomichef, HR-

chef, näringslivschef, 

stadsbyggnadschef,  

 avdelningschef för IT, kansli  
 

 

 

 övrig personal på 

kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

1. Kommundirektören 

2. Biträdande 

förvaltningschef 

 

 

Chef hållbar 

kommunikation  

 

 

 

Avdelningschef 

 

 

  Inrätta nya tjänster 1. Kommundirektör 

2. Biträdande 

förvaltningschef 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Anställa 

 Biträdande förvaltningschef, 

kanslichef 

 Avdelningschef utom kanslichef 

chef hållbar utveckling, chef 

hållbar kommunikation, 

ekonomichef, HR-chef, 

näringslivschef, stadsbyggnadschef,  

 avdelningschef för IT, kansli eller 

motsvarande  

 övrig personal på 

kommunledningsförvaltningen 

 

 

Kommundirektör 

 

Biträdande 

förvaltningschef 

 

 

 

Chef hållbar 

kommunikation  

 

Avdelningschef och 

enhetschef inom sin 

enhet 

 

Delegationsbeslut 

om anställning av 

personal anmäls 

löpande av HR-

avdelningen 

genom en lista 

över 

nyanställningar 

som lämnas till 

kansli-

avdelningen. 

  Besluta om lönesättning avseende 
 

 kommundirektören 

 

 Biträdande förvaltningschef, 

kanslichef 

 Avdelningschef utom kanslichef 

chef hållbar utveckling, chef 

hållbar kommunikation, 

ekonomichef, HR-chef, 

näringslivschef, stadsbyggnadschef,  

 avdelningschef för IT, kansli  

 

 övrig personal på 

kommunledningsförvaltningen 

 

 

Ordföranden  

 

Kommundirektör 

 

 

Biträdande 

förvaltningschef 

 

 

 

Chef hållbar 

kommunikation  

 

Avdelningschef och 

enhetschef inom sin 

enhet 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Bevilja ledighet i andra fall än när 

sådan regleras av lag eller 

kollektivavtal  

 Kommundirektören 

 

 Biträdande förvaltningschef, 

kanslichef 

 

 Avdelningschef utom kanslichef 

chef hållbar utveckling, chef 

hållbar kommunikation, 

ekonomichef, HR-chef, 

näringslivschef, stadsbyggnadschef,  

 avdelningschef för IT, kansli 

 

 övrig personal på 

kommunledningsförvaltningen 

 

 

Ordföranden 

 

 

Kommundirektör  

 

 

 

Biträdande 

förvaltningschef 

 

 

Chef hållbar 

kommunikation  

 

Avdelningschef och 

enhetschef inom sin 

enhet 

 

  Fatta beslut om förbud av bisyssla i 

enlighet med Falköpings kommuns 

”Riktlinje för bisyssla” för 

 kommundirektören 

 

 förvaltningschefer 

 övrig personal på 

kommunledningsförvaltningen 

 

 
 

Ordföranden 
 

HR-chef 

HR-chef 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Förkorta uppsägningstid för 

 Kommundirektören 

 Biträdande förvaltningschef, 

kanslichef 

 

 Avdelningschef utom kanslichef 

chef hållbar utveckling, chef 

hållbar kommunikation, 

ekonomichef, HR-chef, 

näringslivschef, stadsbyggnadschef,  

 

 avdelningschef för IT, kansli  

 

 övrig personal på 

kommunledningsförvaltningen 

 

Ordföranden  

Kommundirektör 

 

 

 

Biträdande 

förvaltningschef 

 

 

 

Chef Hållbar 

kommunikation  

 

Avdelningschef och 

enhetschef inom sin 

enhet 

 

  Utfärda varsel/underrättelse om 

avsked eller uppsägning och entlediga  

 Kommundirektören  

 HR-chef 

 övrig personal på 

kommunledningsförvaltningen 

 

 

Ordföranden 

Kommundirektören  

1. HR-chef 

2. Kommundirektör 

 

  Besluta om avstängning från 

tjänstgöring och disciplinpåföljd i 

enlighet med gällande kollektivavtal 

Avdelningschef  
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Vara förhandlingspart vid förhandling 

enligt 11–14 och 38 §§ lagen om 

medbestämmande i arbetslivet vid 

förhandling med facklig organisation 

som företräder 

 Biträdande förvaltningschef, 

kanslichef 

 

 

 avdelningschefer 

 

 

 

 övrig personal inom 

kommunledningsförvaltningen 

 

 

 

 

1. HR-chef 

2. Kommundirektör 

 

 

1. HR-chef 

2. Biträdande 

förvaltningschef 

 

 

1. Avdelningschef och 

enhetschef inom sin 

enhet 

2. HR-chef 

 

 

  Besluta om pensionsförmåner utifrån 

fastställda riktlinjer 

HR-chef 

 

 

  Besluta om lönetillägg för personal på 

kommunledningsförvaltningen 

HR-chef 

 

 

  

Ekonomiska ärenden  

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Besluta om antagande av 

budgetförutsättningar  

Arbetsutskottet  

  Besluta om täckning av 

kapitalkostnader för nämnderna 

1. Ekonomichef 

2. Kommundirektör 

3. Biträdande 

förvaltningschef 

 

  Besluta om fördelning av centralt 

placerat löneutrymme 

Ekonomichef  
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Besluta om placeringar av kommunens 

likvida medel enligt av 

kommunfullmäktige antagen policy 

för finansverksamheten 

1. Ekonomichef 

2. Kommundirektör 

3. Biträdande 

förvaltningschef 

 

  Besluta om placering av kommunala 

fond- och donationsmedel 

1. Ekonomichef 

2. Kommundirektör 

3. Biträdande 

förvaltningschef 

 

  Upplåna respektive konvertera lån upp 

till av kommunfullmäktige högsta 

angivna belopp eller på grund av 

särskilt av fullmäktige fattat beslut 

1. Ekonomichef 

2. Kommundirektör 

3. Biträdande 

förvaltningschef 

4. HR-chef 

 

  Besluta om borgen för Falköpings 

Hyresbostäder AB eller Fastighets AB 

Mösseberg, för nya lån eller för 

omsättning av befintliga lån med 

kommunal borgen, uppgående till den 

ram som kommunfullmäktige 

fastställt. 

1. Ekonomichef 

2. Kommundirektör 

3. Biträdande 

förvaltningschef 

4. HR-chef 

 

  Besluta om fördelning av 

personalstrategiska medel 

Arbetsutskottet  

  Besluta om fördelning av 

stimulansmedel utifrån 

schablonersättning och sociala 

investeringsreserven 

Utskottet för social 

hållbarhet 

 

  Bevilja kommunstrategiskt bidrag ur 

kommunstyrelsens medel för 

bidragsgivning upp till fyra 

prisbasbelopp 

Arbetsutskottet  

  Ingå avtal om sponsring 

 upp till en ett halvt prisbasbelopp 

 inom en ram av ett halvt 

prisbasbelopp till ett prisbasbelopp 

 

Näringslivschef  

Arbetsutskottet 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Ingå avtal om sponsring, finansierad 

ur marknadsföringsbudgeten, 

uppgående till maximalt högst två 

milliprisbasbelopp per deltagare och 

högst en tredjedels prisbasbelopp totalt 

till i kommunen verksam förening 

eller annan organisation för 

anordnande av måltid eller mottagning 

under förutsättning att det avser 

arrangemang som bidrar till att skänka 

uppmärksamhet åt Falköpings 

kommun, såsom mästerskap, 

konferenser av rikskaraktär och 

därmed jämställda arrangemang 

1. Näringslivschef 

2. Kommundirektör 

3. Biträdande 

förvaltningschef 

 

  Utse utanordnare och attestanter 1. Förvaltnings-

ekonom  

2. Ekonomichef 

 

  Besluta om att sammanträdesarvode 

ska utgå för annan aktivitet än 

sammanträde för kommunstyrelsens 

förtroendevalda 

Ordföranden  
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Besluta om inköp av varor och tjänster 

genom direktupphandling, vilket 

innefattar samtliga beslut som krävs 

enligt LOU eller LUF och kommunens 

styrdokument kring inköp och 

upphandling, inom vederbörande 

verksamhetsområde och inom ramen 

för gällande budget, till ett belopp 

uppgående till  

 

 högst 100 000 kronor 

 

 

 mellan 100 000 kronor och det 

maximala belopp för 

direktupphandling som anges i 

gällande lag om offentlig 

upphandling gällande alla inköp, 

utom IT-varor/tjänster 

 mellan 100 000 kronor och det 

maximala belopp för 

direktupphandling som anges i 

gällande lag om offentlig 

upphandling gällande inköp av IT-

varor/tjänster  

 mellan 100 000 kronor och det 

maximala belopp för 

direktupphandling som anges i 

gällande lag om offentlig 

upphandling gällande konsultstöd 

för utredningar inom 

stadsbyggnadsavdelningens 

verksamhetsområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningschef 

 

 

 

1. Kommundirektör 

2. HR-chef 

   

 

 

IT-chef 

 

 

 

Stadsbyggnadschef 

Delegerad 

beslutanderätt i 

inköpsfrågor gäller 

endast inom ramen 

för av 

kommunstyrelsen 

antagen budget 

eller 

kostnadskalkyl för 

visst projekt. 

Inköp av varor och 

tjänster inom 

behörig 

befattningshavares 

verksamhets-

område, inom 

ramen för gällande 

budget och i 

enlighet med giltigt 

ramavtal eller 

separat avtal 

betraktas som 

verkställighet 

 

 

  Besluta om inköp av varor och tjänster 

genom upphandling, som överskrider 

gränsen för direktupphandling, vilket 

innefattar samtliga beslut som krävs 

enligt LOU eller LUF och kommunens 

styrdokument kring inköp och 

upphandling. 

1. Kommundirektör 

2. Biträdande 

förvaltningschef 

3.HR-chef 

 

Vid upphandling över 

gränsen för 

direktupphandling ska 

en beställning av 

uppdraget göras till 

upphandlingsenheten i 

Skövde 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Besluta om ramavtal, vilket inkluderar 

alla de beslut som krävs i enlighet med 

LOU eller LUF och kommunens 

interna styrdokument för upphandling 

i förvaltningsövergripande 

upphandlingar enligt vilka 

kommunens nämnder/förvaltningar 

genom avrop kan göra inköp, så 

kallade ramavtal (med undantag för IT 

och telefoni) 

1. Kommundirektör 

2. Biträdande 

förvaltningschef 

3. HR-chef 

Kommunövergripande 

ramavtal ansvarar 

kommunstyrelsen för. 

Kommunövergripande 

ramavtal – ramavtal 

som berör fler än en 

nämnd t.ex. 

kontorsmaterial.   

  Besluta om kommunövergripande och 

förvaltningsspecifika ramavtal för IT 

och telefoni, vilket inkluderar alla de 

beslut som krävs i enlighet med LOU 

och kommunens interna styrdokument 

för upphandling 

IT-chef  

  Besluta om ramavtal, vilket inkluderar 

alla de beslut som krävs i enlighet med 

LOU och kommunens interna 

styrdokument för upphandling, för den 

egna nämnden/förvaltningen 

Ekonomichef  

  Besluta om leasing i enlighet med 

policy för finansverksamheten 

1. Ekonomichef 

2. Kommundirektör 

3. HR-chef 

 

  Beslut om försäljning av utrangerat 

material och inventarier  

- upp till 100 000 kronor 

 

Avdelningschef Utrangerat material ska 

i första hand erbjudas 

verksamhet inom 

kommunen 

Samråd ska ske med 

förvaltningsekonom. 

  Utbetalning av skadestånd 

(exempelvis ersättning av skada 

orsakad av personal etc.) 

- Upp till ett prisbasbelopp 

 

1. Biträdande 

förvaltningschef 

2. Kommundirektör 

Ersättning för 

personskador samt 

ersättningsanspråk 

över ett prisbasbelopp 

ska anmälas till 

kommunens 

försäkringsbolag. 

Samråd ska ske med 

kommunjurist.  
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Fastighetsärenden 

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Föra kommunstyrelsens talan 

 inför myndigheter i 

fastighetsärenden, 

 ansöka om 

lantmäteriförrättning, lagfart 

eller annan inskrivning i 

fastighetsregistret. 

1. Mark- och 

exploaterings-

ansvarig 

2. Mark- och 

exploateringsinge

njör 

3. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Genom köp, byte, fastighetsbildning 

eller inlösen förvärva, samt genom 

försäljning, byte eller 

fastighetsbildning avhända kommunen 

fastighet eller fastighetsdel 

 upp till 30 prisbasbelopp 

 

 

 

 

 

 

 

 upp till 50 prisbasbelopp 

 

 

 

 

1. Mark- och 

exploaterings-

ansvarig 

2. Mark- och 

exploaterings-

ingenjör 

3. Stadsbyggnads-

chef 

 

Arbetsutskottet 

Att sälja tomter i 

enlighet med 

tomtköbestämmelser

na är att anse som 

verkställighetsbeslut.  

 

   Ingå och säga upp avtal genom 

vilket kommunen på fastighet som 

tillhör annan än kommunen 

tillförsäkras rätt till servitut, 

ledningsrätt eller annan 

nyttjanderätt,  

 Ingå och säga upp avtal genom 

vilket kommunen tillhörig 

fastighet belastas med servitut, 

ledningsrätt eller annan 

nyttjanderätt, med eller utan 

vederlag. 

1. Mark- och 

exploaterings-

ansvarig  

2. Mark- och 

exploaterings- 

ingenjör 

3. Stadsbyggnads-

chef 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Ansöka om utsträckning, nedsättning, 

dödning, sammanföring och relaxation 

av inteckningar samt utbyte av 

pantbrev liksom andra därmed 

jämförliga åtgärder. 

1. Mark- och 

exploaterings-

ansvarig 

2. Mark- och 

exploaterings- 

ingenjör 

3. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Utfärda värdeintyg beträffande 

fastighet eller fastighetsdelar. 

1. Mark- och 

exploaterings-

ansvarig 

2. Mark- och 

exploateringsinge

njör 

3. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Göra framställningar till och besluta 

om yttranden över remisser från 

miljönämnden, byggnadsnämnden, 

lantmäterimyndigheten samt andra 

statliga myndigheter och instanser 

avseende fastighetsbildning och 

bygglov 

1. Mark- och 

exploaterings-

ansvarig 

2. Mark- och 

exploateringsinge

njör 

3. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Utlämna mark på reservation  

 inom ramen av 30 prisbasbelopp 

för en längsta tid av två (2) år. 

 

 

 

 

 

 

 inom ramen av 50 prisbasbelopp 

för en längsta tid av två (2) år.  

 

 

1. Mark- och 

exploaterings-

ansvarig 

2. Mark- och 

exploaterings- 

ingenjör 

3. Stadsbyggnads-

chef 

 

Arbetsutskottet 

Att utlämna mark på 

reservation enligt 

tomtkön är att anse 

som 

verkställighetsbeslut

. 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Besluta om att ingå avtal på 

fastighetsområdet som är villkorat 

beslut i högre instans, ex. i enlighet 

med 4 kap. 4 § jordabalken 

Ordföranden  

 

 

 

  Vid ett tillfälle förlänga 

reservation/markanvisning som 

beslutats i högre instans på 

oförändrade villkor för en längsta tid 

om sex månader 

1. Mark- och 

exploateringsansvar

ig 

2. Stadsbyggnadschef 

3. Biträdande 

stadsbyggnadschef  

 

 

 

  

Naturvårdsärenden 

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Besluta om yttrande till länsstyrelsen i 

fråga om verksamhet eller åtgärd som 

kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan ur naturvårdssynpunkt. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrade till länsstyrelsen i 

ärende om dispens från föreskrifter 

inom områdesskydd. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till 

Skogsstyrelsen i ärende om bildande 

av biotopskyddsområde samt i andra 

ärenden om föreskrifter om 

biotopskydd. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till miljödomstol i 

ärende om tillstånd till 

vattenverksamhet, samt yttrande till 

länsstyrelsen i ärende om anmälan om 

vattenverksamhet. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till länsstyrelsen i 

ärende om tillstånd till 

markavvattning. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Besluta om yttrande till länsstyrelsen 

eller Skogsstyrelsen i ärende om 

anmälan för samråd för 

verksamhet/åtgärd som väsentligt kan 

komma att ändra eller skada 

naturmiljön. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till länsstyrelsen i 

ärende om undantag från 

terrängkörningslagen. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till 

Skogsstyrelsen om slutavverkning, 

skyddsdikning och/ eller naturhänsyn. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till länsstyrelsen i 

ärende om bevarandeplaner för Natura 

2000. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till 

Skogsstyrelsen i ärende avseende 

samråd om planerat naturvårdsavtal. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Besluta om yttrande till miljönämnden 

i ärende om dispens från 

områdesskydd. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Ansöka om statsbidrag till kalkning av 

sjöar och vattendrag 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Ansöka om bidrag till lokala 

naturvårdsprojekt enligt förordning 

(2003:598) om statliga bidrag till 

lokala naturvårdsprojekt. 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 

 

  Ansöka om stöd samt utbetalning av 

stöd till natur- och 

kulturmiljövårdsåtgärder i skogen 

(Nokås). 

1. Kommunekolog 

2. Stadsbyggnads-

chef 
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IT-ärenden 

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Fastställande av kommunövergripande 

systemsäkerhetsplan.  

Arbetsutskottet  Omfattar 

kommunens 

nätverk. Innehåller 

konkreta mål och 

ramar för IT-

säkerheten kring 

kommunens 

nätverk. 

  Fastställande av särskild 

systemsäkerhetsplan per system för 

kommunledningsförvaltningen. 

Omfattar konkreta mål och ramar för 

IT- säkerheten kring enskilda system. 

Systemägare 

 

Information om 

vem som är 

systemägare finns 

på IT-avdelningens 

sida på Falnet 

  Fastställande av kommunövergripande 

säkerhetsinstruktion. Omfattar 

kommunens nätverk. Innehåller 

generella säkerhetsregler och 

instruktioner för kommunens nätverk. 

IT-chef  

  Fastställande av kompletterande 

säkerhetsinstruktion per system. 

Innehåller särskilda säkerhetsregler för 

enskilda system. 

Systemägare  

  Fastställande av säkerhetsinstruktion 

för alla användare. Innehåller 

generella säkerhetsregler och 

instruktioner för användare 

kommunens nätverk. 

IT-chef  

  Fastställande av kompletterande 

säkerhetsinstruktioner för en grupp av 

användare. Innehåller särskilda 

säkerhetsregler för användare av 

enskilda system. 

Systemägare  

  Fastställande av avbrottsplan per 

system. 

Systemägare  
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GDPR-ärenden 

Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Beslut att ta ut en avgift eller vägra att 

tillmötesgå begäran om begäran är 

uppenbart ogrundade eller orimliga 

enligt art. 12.5 GDPR 

1. Verksamhets-

utvecklare 

2. Kanslichef 

1.  

Förvaltningsbesvär 

och överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s 

dataskyddsförordnin

g. Ange 

besvärshänvisning. 

  Beslut om utlämnade av registerutdrag 

samt beslut att avvisa begäran om 

registerutdrag enligt art. 15 GDPR 

1. Verksamhets-

utvecklare 

2. Kanslichef 

 

Förvaltningsbesvär 

och överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning. Ange 

besvärshänvisning. 

  Beslut om den registrerades rätt till 

rättelse enligt art. 16 GDPR 

1. Avdelningschef 

2. Verksamhets-

utvecklare 

Förvaltningsbesvär 

och överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning. Ange 

besvärshänvisning. 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Beslut om den registrerades rätt till 

radering enligt art. 17 GDPR 

1. Avdelningschef 

2. Verksamhets- 

utvecklare 

Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning. Ange 

besvärshänvisning. 

  Beslut om den registrerades rätt till 

begränsning av behandling enligt art. 

18 GDPR 

1. Avdelningschef 

2. Verksamhets- 

utvecklare 

Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning. Ange 

besvärshänvisning. 

  Beslut om underrättelse till tredje man 

om rättelse eller radering av 

personuppgifter eller begränsning av 

behandling enligt art. 19 GDPR 

1.Avdelningschef 

2. Verksamhets- 

utvecklare 

Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning. Ange 

besvärshänvisning. 
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Beslut om den registrerades rätt till 

dataportabilitet enligt art. 20 GDPR.  

1.Avdelningschef 

2. Verksamhets- 

utvecklare 

Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning. Ange 

besvärshänvisning. 

Registrerad ska ha 

rätt att få ut 

personuppgifter om 

sig själv som denne 

lämnat till 

personuppgifts-

ansvarig på 

strukturerat sätt och 

har rätt att överföra 

dessa uppgifter till 

en annan 

personuppgiftsansva

rig utan att den 

förstnämnda 

personuppgiftsansva

rige hindrar detta 

  Beslut med anledning av den 

registrerades rätt att göra invändningar 

enligt art. 21 GDPR 

1.Avdelningschef 

2. Verksamhets- 

utvecklare 

Förvaltningsbesvär. 

Överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lag 

2018:218 om 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning. Ange 

besvärshänvisning. 

  Ingå personuppgiftsbiträdesavtal 

inklusive instruktioner enligt artikel 

28.3 GDPR 

Den delegat som har 

rätt att teckna 

huvudavtalet 

Överklagande-

förbud enligt 7 kap. 

5 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning.  
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Nr Ärende Delegat  Anmärkning 

  Beslut att anmäla en 

personuppgiftsincident till 

tillsynsmyndigheten samt upprätta 

anmälan och dokumentation enligt art. 

33 GDPR 

1. Avdelningschef 

2.Verksamhets- 

utvecklare 

 

Anmälan ska göras 

till 

Integritetsskydds-

myndigheten 

Datainspektionen 

senast 72 timmar 

efter att 

myndigheten fick 

kännedom om 

incidenten.  

Samråd med 

dataskyddsombud 

innan anmälan. 

Överklagande-

förbud enligt 7 kap. 

5 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning.  

  Fastställa konsekvensbedömning 

avseende dataskydd enligt art. 35 

GDPR 

Avdelningschef Samråd med 

dataskyddsombud 

innan konsekvens-

bedömningen 

fastställs. 

Överklagande-

förbud enligt 7 kap. 

5 § lag 2018:218 

om kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s dataskydds-

förordning.  
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Undertecknande av handlingar   
Handlingar Undertecknas av  

Avtal, andra handlingar och skrivelser som 

beslutas av kommunstyrelsen eller beslut 

som verkställs av kommunstyrelsen efter 

beslut i kommunfullmäktige  

Ordföranden eller vid förfall för denne i tur 

och ordning av förste vice ordföranden 

respektive andre vice ordföranden och 

undertecknas i förening med 

kommundirektör eller, då denne har förfall, 

av biträdande förvaltningschef, 

ekonomichefen eller HR-chefen, chef hållbar 

utveckling, chef hållbar kommunikation 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som 

beslutas av kommunstyrelsens utskott 

Utskottets ordförande, eller vid förfall för 

denne av utskottets vice ordförande, 

undertecknas i förening med ytterligare en av 

följande personer. Kommundirektören, 

biträdande förvaltningschef eller HR-chefen, 

chef hållbar utveckling, chef hållbar 

kommunikation  

Avtal, andra handlingar och skrivelser i 

övrigt som anställd i kommunen har beslutat 

om på delegation av kommunstyrelsen, med 

undantag av ekonomihandlingar, se nedan. 

Delegaten  

 

Ekonomihandlingar, så som 

borgenshandlingar, lånehandlingar eller 

bankgarantier  

Kommundirektör och ekonomichef är 

firmatecknare för kommunstyrelsen vid 

undertecknande av ekonomihandlingar. 

Oavsett vem som enligt dessa 

delegationsbestämmelser har rätt att fatta 

beslutet ska handlingarna undertecknas i 

förening av kommundirektör eller, då denne 

har förfall, av biträdande förvaltningschef, 

och ekonomichef. 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-02 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 37 Dnr 2021/00110 

Ändring av fördelning av ersättningen för 
etableringsinsatser och introduktion för nyanlända 
personer (schablonersättning) 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets förslag till 
beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att ändra kommunstyrelsens beslut från den 

2 mars 2016, § 66, om fördelning av schablonersättning, så att de fasta 

beloppen till kommunstyrelsen (750 000 kronor) och kultur- och fritids-

nämnden (150 000 kronor) tas bort från och med den 1 januari 2022. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att avsättningen till den gemensamma sökbara 

potten (10 procent) tas bort från och med den 1 januari år 2022. 

3 Kommunstyrelsen beslutar att hela schablonersättningen, ersättningen för 

etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer fördelas 

mellan kompetens- och arbetslivsnämnden och barn- och utbildnings-

nämnden efter ålder i enlighet med nu gällande beslut. Detta innebär att 

barn- och utbildningsnämnden erhåller ersättningen för personer till och 

med deras 18:e år. Kompetens- och arbetslivsnämnden erhåller 

ersättningen från deras 19:e år.  

4 Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen för initiala kostnader för 

ekonomiskt bistånd går till kompetens- och arbetslivsnämnden. 

5 Kommunstyrelsen beslutar att det belopp som är i potten per den 1 januari 

år 2022 fördelas proportionellt mellan kompetens- och arbetslivs-

nämnden och barn- och utbildningsnämnden utifrån summan av deras 

erhållna ersättning år 2021. Dessa medel kan användas av nämnderna 

under år 2022. 

Sammanfattning 

Statlig ersättning från Migrationsverket, så kallad schablonersättning, har 

succesivt minskat med antalet nyanlända. Kommunstyrelsens beslut från den 

2 mars 2016, § 66, om fördelning av schablonersättning innehåller en 

fördelning med fasta ersättningar till kommunstyrelsen och kultur- och 

fritidsnämnden som inte är rimliga utifrån den minskade ersättningen. 

Förslaget är därför att de fasta ersättningarna upphör liksom avsättning till 

”sökbar pott”. Förslaget innebär att fördelning från och med den 1 januari 

2022 görs enligt tidigare fördelningsgrund enligt demografi mellan barn- och 

utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden. Förslaget 

innebär att den innevarande sökbar pott fördelas enligt samma fördelning 

mellan barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden och kan användas under år 2022.  



 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-02 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 

protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-01       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@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 fördelning av statlig ersättning från 
Migrationsverket för etableringsinsatser och 
introduktion för nyanlända personer 
(schablonersättning)  

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att ändra kommunstyrelsens beslut från den 

2 mars 2016, § 66, om fördelning av schablonersättning, så att de fasta 

beloppen till kommunstyrelsen (750 000 kronor) och kultur- och fritids-

nämnden (150 000 kronor) tas bort från och med den 1 januari 2022. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att avsättningen till den gemensamma sökbara 

potten (10 procent) tas bort från och med den 1 januari år 2022. 

3 Kommunstyrelsen beslutar att hela schablonersättningen, ersättningen för 

etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer fördelas 

mellan kompetens- och arbetslivsnämnden och barn- och utbildnings-

nämnden efter ålder i enlighet med nu gällande beslut. Detta innebär att 

barn- och utbildningsnämnden erhåller ersättningen för personer till och 

med deras 18:e år. Kompetens- och arbetslivsnämnden erhåller 

ersättningen från deras 19:e år.  

4 Kommunstyrelsen beslutar att ersättningen för initiala kostnader för 

ekonomiskt bistånd går till kompetens- och arbetslivsnämnden. 

5 Kommunstyrelsen beslutar att det belopp som är i potten per den 1 januari 

år 2022 fördelas proportionellt mellan kompetens- och arbetslivs-

nämnden och barn- och utbildningsnämnden utifrån summan av deras 

erhållna ersättning år 2021. Dessa medel kan användas av nämnderna 

under år 2022.  

Sammanfattning 

Statlig ersättning från Migrationsverket, så kallad schablonersättning, har 

succesivt minskat med antalet nyanlända. Kommunstyrelsens beslut från den 

2 mars 2016, § 66, om fördelning av schablonersättning innehåller en 

fördelning med fasta ersättningar till kommunstyrelsen och kultur- och 

fritidsnämnden som inte är rimliga utifrån den minskade ersättningen. 

Förslaget är därför att de fasta ersättningarna upphör liksom avsättning till 

”sökbar pott”. Förslaget innebär att fördelning från och med den 1 januari 

2022 görs enligt tidigare fördelningsgrund enligt demografi mellan barn- och 

utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden. Förslaget 

innebär att den innevarande sökbar pott fördelas enligt samma fördelning 
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mellan barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden och kan användas under år 2022.  

Bakgrund 

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan 

ansökan. De ersättningar som betalas ut gäller nyanlända personer med 

uppehållstillstånd, både vuxna och barn. Detta tjänsteutlåtande gäller 

”Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer” 

och ”Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd”. 

Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år.  

År 2021 är beloppen följande.  

 149 600 kronor för en person som inte fyllt 65 år 

 84 000 kronor för en person som fyllt 65 år 

Ersättningen betalas ut under en tvåårsperiod och kan delas mellan flera 

kommuner om personen flyttar under denna period. Schablonbeloppet ska 

täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer, till exempel 

följande.  

 Mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 

 Särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, 

fritidshem och barnomsorg med mera 

 Utbildning i svenska för invandrare 

 Anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av 

förordningen om etableringsinsatser 

 Samhällsorientering 

 Tolk 

 Andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 

 Vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 

Schablonersättning till Falköpings kommun under åren 2016–2020 

 2016: 33 miljoner kronor 

 2017: 34 miljoner kronor 

 2018: 33 miljoner kronor 

 2019: 27 miljoner kronor 

 2020: 18 miljoner kronor 

Prognos  

 2021: 8 miljoner kronor 

 2022: 3–5 miljoner kronor 

Antal nyanlända personer som tillkommit i etableringsperioden har minskat 

sedan år 2017. Under år 2020 har antalet nyanlända minskat betydligt och 

därmed avtar ersättningen i snabb takt. Schablonersättningen fördelas enligt 

kommunstyrelsens beslut från den 2 mars 2016, § 66, vilket innebär följande.  
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 Kommunstyrelsen: 750 000 kronor 

 Kultur- och fritidsnämnden: 150 000 kronor 

 10 procent av resterande medel avsätts till en sökbar pott hos 

kommunstyrelsen. 

 Återstoden erhåller barn- och utbildningsnämnden samt kompetens- 

och arbetslivsnämnden. Fördelning sker mellan barn- och 

utbildningsnämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden efter 

ålder på de nyanlända personerna. Detta innebär att barn- och 

utbildningsnämnden erhåller ersättningen för personer till och med 

deras 18:e år. Kompetens- och arbetslivsnämnden erhåller 

ersättningen från deras 19:e år. 

 Socialnämnden ska ha ersättning för ”Glappet” med verklig kostnad 

från den sökbara potten. 

Förvaltningens bedömning 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att nuvarande beslut från 

den 2 mars 2016, § 66, behöver förändras då ersättningen från 

Migrationsverket minskat åren 2019 och 2020 samt fortsätter att minska 

kraftigt år 2021. 

Den fördelningsmodell som tillämpas enligt gällande beslut består av fasta 

belopp, procentuellt belopp till pott och resterande belopp som fördelas efter 

ålder. Då den totala ersättningen minskat avsevärt har proportionerna mellan 

de olika beloppens andel av totalbeloppet kraftigt förändrats. 

Åren ”2016–2018” utgjorde de fasta beloppen cirka 3 procent av det totala 

beloppet. År 2020 var de fasta beloppen cirka 6 procent och innevarande år 

beräknas de uppgå till cirka 12 procent av det totala beloppet. Åren ”2016–

2018” uppgick de 10 procent som avsattes i pott till cirka 3 miljoner kronor 

per år. År 2020 var det belopp som avsattes cirka 1,7 miljoner kronor och 

innevarande år beräknas det uppgå till cirka 700 000 kronor. 

Det är förvaltningens bedömning att den nu allt lägre ersättningen ska 

fördelas till de förvaltningar som i huvudsak bedriver de verksamheter för 

vilka schablonbeloppet enligt Migrationsverket ska täcka kostnader.  

Därmed föreslås att de fasta belopp som går till kommunstyrelsen och 

kultur- och fritidsnämnden samt de 10 procent som avsätts till pott i nu 

gällande beslut tas bort från och med den 1 januari 2022. 

Förslaget är att ersättningen ska fördelas till de förvaltningar som i huvudsak 

bedriver de verksamheter för vilka schablonbeloppet ska täcka kostnader. 

Ersättningen fördelas mellan barn- och utbildningsnämnden samt 

kompetens- och arbetslivsnämnden. Fördelning sker efter ålder på de 

nyanlända personerna i enlighet med nu gällande beslut. De fasta beloppen 

750 000 kronor till kommunstyrelsen och 150 000 kronor till kultur- och 

fritidsnämnden samt de 10 procent som avsätts till pott tas bort från och med 

den 1 januari 2022. 

Det belopp som återstår i potten fördelas proportionellt mellan barn- och 

utbildningsnämnden samt kompetens- och arbetslivsnämnden utifrån 

summan av deras erhållna ersättning år 2021. Medlen kan användas under 

2022. Därefter avslutas förfarandet med pott. 
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Beslutet berör en omfördelning mellan olika nämnder. För kommunens 

totala ekonomi har det ingen effekt. Konsekvenser blir att 

schablonersättningen ska täcka de verksamheter som har kostnader för 

etableringen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-01       

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Ekonomiavdelningen 

 

 

 

 

Magnus Fleischer 

Ekonomichef 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 149 Dnr 2021/00452 

Avtal med stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum om 
verksamhetsstöd för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om verksamhetsstöd med 

stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum, vilket innebär en utbetalning av 

verksamhetsstöd om 80 000 kronor år 2022. 

2 Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för bidragsgivning för år 

2022. 

Bakgrund 

Ållebergs segelflygsmuseum drivs av stiftelsen Ållebergs Segelflygs-

museum. Stiftelsen som utgör grunden för museets verksamhet är skapad av 

Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK), verksamma på Ålleberg och 

namnges numera med Svenska Segelflygförbundet. Den andra parten är 

Falköpings kommun.  

Stiftelsen kan inte driva segelflygmuseet utan medel från Falköpings 

kommun, då stiftelsens egna intäkter inte är tillräckliga. Stiftelsen har 

tidigare år erhållit kommunstrategiskt bidrag från Falköpings kommun. På 

grund av att stiftelsen inte passar in i strukturen för kommunstyrelsens 

riktlinjer för föreningsbidrag har kommunstyrelsen sedan år 2018 godkänt 

utbetalning av verksamhetsstöd och ett avtal mellan parterna har skrivits 

fram för ett år i taget.  

Förvaltningens bedömning 

Att ge stöd till kulturella aktiviteter av olika slag inom kommunen, så som 

museum, tillhör området för en kommuns angelägenheter.  

Kommunledningsförvaltningen uppmärksammar dock att stiftelsens stadgar 

fastställer att ”stiftelsens verksamhet bör i ett fortvarighetstillstånd vara 

självbärande och utan vinstintresse”. Kommunledningsförvaltningen anser 

att stiftelsens styrelse ska undersöka huruvida denna bestämmelse begränsar 

stiftelsens möjlighet att ta emot bidrag eller erhålla verksamhetsstöd. 

Stiftelsens totala kostnader uppgår till cirka 150 000 kronor. 

Verksamhetsstödet från Falköpings kommun är 54 procent av intäkterna. 

Svenska Segelflygförbundet står för 20 procent av intäkterna. Övriga 26 

procent av intäkterna är entréavgifter. 

Avtalstiden föreslås vara ett år, och under avtalstiden utreder 

kommunledningsförvaltningen det framtida samarbetet. 

Finansiering 

Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för bidragsgivning för år 

2022.     
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-22 

Förslag till avtal 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförv. Hållbar kommunikation 

 

Per Larsson   Kommunutvecklare      per.a.larsson@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 

Avtal med stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum om 
verksamhetsstöd för år 2022  

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om verksamhetsstöd med 

stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum, vilket innebär en utbetalning av 

verksamhetsstöd om 80 000 kronor år 2022. 

2 Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för bidragsgivning för  

år 2022. 

Bakgrund 

Ållebergs segelflygsmuseum drivs av stiftelsen Ållebergs Segelflygs-

museum. Stiftelsen som utgör grunden för museets verksamhet är skapad av 

Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK), verksamma på Ålleberg och 

namnges numera med Svenska Segelflygförbundet. Den andra parten är 

Falköpings kommun.  

Stiftelsen kan inte driva segelflygmuseet utan medel från Falköpings 

kommun, då stiftelsens egna intäkter inte är tillräckliga. Stiftelsen har 

tidigare år erhållit kommunstrategiskt bidrag från Falköpings kommun. På 

grund av att stiftelsen inte passar in i strukturen för kommunstyrelsens 

riktlinjer för föreningsbidrag har kommunstyrelsen sedan år 2018 godkänt 

utbetalning av verksamhetsstöd och ett avtal mellan parterna har skrivits 

fram för ett år i taget.  

Förvaltningens bedömning 

Att ge stöd till kulturella aktiviteter av olika slag inom kommunen, så som 

museum, tillhör området för en kommuns angelägenheter.  

Kommunledningsförvaltningen uppmärksammar dock att stiftelsens stadgar 

fastställer att ”stiftelsens verksamhet bör i ett fortvarighetstillstånd vara 

självbärande och utan vinstintresse”. Kommunledningsförvaltningen anser 

att stiftelsens styrelse ska undersöka huruvida denna bestämmelse begränsar 

stiftelsens möjlighet att ta emot bidrag eller erhålla verksamhetsstöd. 

Stiftelsens totala kostnader uppgår till cirka 150 000 kronor. 

Verksamhetsstödet från Falköpings kommun är 54 procent av intäkterna. 
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Svenska Segelflygförbundet står för 20 procent av intäkterna. Övriga 26 

procent av intäkterna är entréavgifter. 

Avtalstiden föreslås vara ett år, och under avtalstiden utreder 

kommunledningsförvaltningen det framtida samarbetet. 

Finansiering 

Finansiering sker ur kommunstyrelsens budget för bidragsgivning för  

år 2022.     

Beslutsunderlag 

Förslag till avtal 

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 

Eva-Marie Brorsson, ordförande Ållebergs Segelflygmuseum 

 

 

 

Per Larsson 

Kommunutvecklare 



Avtal om verksamhetsstöd 

Parter 

Falköpings kommun, kommunstyrelsen, 212000-1744 

521 81 Falköping, (nedan kallad kommunen) 

Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum, org. nr 867800-5094 

Ålleberg 521 22 Falköping, (nedan kallad stiftelsen) 

 

1. Bakgrund och syfte 

Ållebergs segelflygsmuseum drivs av stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum. Stiftelsen som 

utgör grunden för museets verksamhet är skapad av Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK), 

verksamma på Ålleberg namges nu mera med svenska Segelflygförbundet. Den andra parten 

är Falköpings kommun. Stiftelsen har erhållit kommunstrategiskt bidrag från Falköpings 

kommun tidigare år.  

Falköpings kommuns övergripande mål med verksamhetsstödet är att: 

 Erbjuda invånare och besökare ett attraktivt besöksmål i form av Ållebergs 

Segelflygsmuseum 

2. Verksamhetsstöd 

Kommunen lämnar för avtalsperioden ett verksamhetsstöd om 80 000 kronor. Utbetalningen 

ska sättas in på stiftelsens bankgironummer 891-9675 den 1 mars 2022.  

3. Stiftelsens åtar sig följande 

 Öppethållande under sommarmånaderna juni, juli och augusti. 

 Under öppettider bemanna museet med guider.  

 Underhållsåtgärder genomförs för muséets och dess föremål. 

 Muséets och stiftelsen hemsida hålls aktuell och uppdaterad. 

4. Hävning av avtal 

Om någon av parterna i väsentliga delar brister i fullgörandet av sina åtaganden och 

skyldigheter enligt detta avtal och om parten inte vidtar rättelse efter skriftligt påpekande från 

andra parten är part berättigad att säga upp avtalet att upphöra omedelbart. Kommunen 

förbehåller sig rätten att vid hävning av avtalet återkräva verksamhetsbidraget från tidpunkten 

då ett skriftligt påpekande har gjorts.  

5. Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022.  



6. Överlåtelse 

Detta avtal får inte överlåtas utan kommunstyrelsen skriftliga medgivande. 

 

7. Villkor för avtalets giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet och 

beslutet vinner laga kraft. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar och parterna har tagit var sitt. 

 

Falköping den …..   Falköping den …..  

 

Falköpings kommun,  

Kommunstyrelsen   Stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum  

 

______________________________  ________________________________ 

Adam Johansson   Eva-Marie Brorsson 

Kommunstyrelsens ordförande  Ordförande Ållebergs  

    Segelflygsmuseum 

 

______________________________ 

Pia Alhäll 

Kommundirektör 
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§ 150 Dnr 2021/00274 

Ansökan från Segelflygets Veteransällskap om 
kommunstrategiskt bidrag för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beviljar Segelflygets Veteransällskaps ansökan om 

kommunstrategiskt bidrag för år 2022 med 80 000 kronor.       

Bakgrund 

Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag 

till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att 

uppfylla Falköpings kommuns mål. I sin ansökan beskriver Segelflygets 

Veteransällskap att deras verksamhet stödjer utveckling mot ett socialt 

hållbart Falköping och ett attraktivt Falköping genom att skapa attraktiva 

gräsytor för rekreation på Ålleberg.  

Föreningen ansöker om 80 000 kronor och beskriver att bidraget planeras 

användas för inköp av rotorgräsklippare för underhåll av samtliga gräsytor 

som används av allmänheten och flygverksamheten på Ålleberg.  

I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges vilka villkor som ska vara uppfyllda 

för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om 

ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell 

återbetalning samt övriga villkor. 

För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande: 

 Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. 

 Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj 

varje år. 

 Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till 

kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.  

Förvaltningens bedömning 

Detta är första gången som Segelflygets Veteransällskap ansöker om 

kommunstrategiskt bidrag från kommunstyrelsen. Ansökningen uppfyller de 

krav som ställs i riktlinjerna för kommunstrategiskt bidrag. Föreningens 

totala kostnader är strax under 200 000 kronor om året, och föreningen anses 

stå för rimlig del av kostnaden.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Segelflygets Veteransällskap ska 

tilldelas kommunstrategiskt bidrag om 80 000 kronor för år 2022.   

Finansiering 

Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning, 

kommunstrategiska bidrag för år 2022 med 80 000 kronor. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-15 

Följande handlingar från Segelflygets Veteransällskap, 

 Ansökan 

 Resultatrapport 

 Stadgar 

 Årsmötesprotokoll  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförv. Hållbar kommunikation 

 

Per Larsson   Kommunutvecklare      per.a.larsson@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 

Ansökan från Segelflygets Veteransällskap om 
kommunstrategiskt bidrag för år 2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beviljar Segelflygets Veteransällskaps ansökan om 

kommunstrategiskt bidrag för år 2022 med 80 000 kronor.        

Bakgrund 

Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag 

till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att 

uppfylla Falköpings kommuns mål. I sin ansökan beskriver Segelflygets 

Veteransällskap att deras verksamhet stödjer utveckling mot ett socialt 

hållbart Falköping och ett attraktivt Falköping genom att skapa attraktiva 

gräsytor för rekreation på Ålleberg.  

Föreningen ansöker om 80 000 kronor och beskriver att bidraget planeras 

användas för inköp av rotorgräsklippare för underhåll av samtliga gräsytor 

som används av allmänheten och flygverksamheten på Ålleberg.  

I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges vilka villkor som ska vara uppfyllda 

för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om 

ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell 

återbetalning samt övriga villkor. 

För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande: 

 Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. 

 Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj 

varje år. 

 Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till 

kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.  

Förvaltningens bedömning 

Detta är första gången som Segelflygets Veteransällskap ansöker om 

kommunstrategiskt bidrag från kommunstyrelsen. Ansökningen uppfyller de 

krav som ställs i riktlinjerna för kommunstrategiskt bidrag. Föreningens 



 

  2(2) 

 

 

totala kostnader är strax under 200 000 kronor om året, och föreningen anses 

stå för rimlig del av kostnaden.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Segelflygets Veteransällskap ska 

tilldelas kommunstrategiskt bidrag om 80 000 kronor för år 2022.   

Finansiering 

Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning, 

kommunstrategiska bidrag för år 2022 med 80 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Resultatrapport 

Stadgar 

Protokoll Årsmöte       

Beslutet ska skickas till 

Bernt Hall, Segelflygets Veteransällskap 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 

Per Larsson, kommunstrateg 

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

 

 

Per Larsson 

Kommunutvecklare 



Från: Funktionsbrevlåda Kultur och Fritids fv 
Skickat: den 1 juni 2021 07:36 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunstyrelsens kansli 
Kopia: Stefan Andersson 
Ämne: VB: Inskickat formulär - ansökan om kommunstrategiskt bidrag 
Bifogade filer: Resultatrapport år 2020.pdf; Stadgar SVS antagna 2019.pdf; Protokoll SVS 

årsmöte 2021.pdf; Segelflygets Veteransällskap 2021 5.0.pdf; Inköp 
klippaggregat.xlsx 

 
Hej! 

Följande ansökan har kommit in till kultur- och fritidsförvaltningen. Efter att ha vidtalat Stefan 

Andersson, bidragsansvarig på kultur- och fritidsförvaltningen, skickar jag över denna ansökan till 

kommunstyrelsen. 

 

/Ulla, kultur & fritid 

 

-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: kultur.fritid@falkoping.se <kultur.fritid@falkoping.se>  

Skickat: den 31 maj 2021 14:11 

Till: Funktionsbrevlåda Kultur och Fritids fv <kultur.fritid@falkoping.se> 

Ämne: Inskickat formulär - ansökan om kommunstrategiskt bidrag 

 

Föreningens namn 

Segelflygets Veteransällskap 

 

Föreningens organisationsnummer 

818001-5052 

 

Föreningens adress 

Box 750, 52122 Falköping 

 

Föreningens postgiro, bankgiro eller bankkonto 

4543469-3 

 

Föreningens kontaktperson 

Bernt Hall 

 

Kontaktpersonens telefonnummer 

070-5413674 

 

Kontaktpersonens e-postadress 

sekr@svs-se.org 

 

Antal medlemmar i föreningen 

270 

 

Bifoga föreningens aktuella stadgar 

Stadgar SVS antagna 2019.pdf 

 

Bifoga föreningens senaste protokoll från årsmöte Protokoll SVS årsmöte 2021.pdf 

mailto:kultur.fritid@falkoping.se
mailto:kultur.fritid@falkoping.se
mailto:kultur.fritid@falkoping.se
mailto:sekr@svs-se.org


 

Bifoga föreningens senaste verksamhetsplan Segelflygets Veteransällskap 2021 5.0.pdf 

 

Bifoga föreningens senaste årsredovisning Resultatrapport år 2020.pdf 

 

Ange om föreningen får bidrag från andra bidragsgivare, exempelvis andra nämnder inom Falköpings 

kommun eller statliga myndigheter Vi har fått ett bidrag från Riksantikvarieämbetet och ett  från Gustaf 

VI Adolfs minnesfond för renovering av två kulturhistoriskt intressanta segelflygplan. 

 

Ange beloppet föreningen ansöker om (kronor) 

80 000 kr 

 

Beskriv vad bidraget ska användas till 

Inköp av en bättre rotorgräsklippare för underhåll av samtliga gräsytor som används av allmänhet och 

flygverksamheten på Ålleberg då nuvarande utrustning är synnerligen bedagad. Segelflygskolan som 

tidigare och i någon mån fortfarande stått för gräsklippningen har haft en minskad aktivitet de senaste åren 

medan SVS (helt ideell förening) har haft en ökad verksamhet. Föreningen står idag för det mesta av 

gräsunderhållet på Segelflygets område på Ålleberg vilket omfattar start och landningsbana, tvärbana, 

område runt museum, stugområde, camping och diverse gång och transportvägar. 

 

Beskriv på vilket sätt verksamheten är av strategisk art för kommunen och bidrar till att uppfylla 

kommunens mål Vi vill medverka till att skapa förutsättningar för det "Goda livet" i Falköping. Vi har 

förstått att även Falköpings Kommun vill se ett ökat engagemang på Ålleberg. Specifikt i detta ärende 

gäller det förutsättningarna att kunna hålla attraktiva gräsytor både för allmänhet och flygverksamhet. Det 

bidrar till att uppfylla de fyra delmålen i visionen. Inte minst "En god livsmiljö" för rekreation enligt punkt 

1, liksom ett attraktivare Falköpings med dess riksunika besöksmål Segelflygskolan Ålleberg enligt punkt 

2. 

 

Bifoga en ekonomisk kalkyl för den bidragssökta verksamheten där den totala finansieringen framgår 

Inköp klippaggregat.xlsx 

 

Samtycke 

2021-05-31 14.10 

Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt följande: 

Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på samtycke. Ansvarig för behandlingen av de uppgifter som 

samlas in är kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun som behöver dina uppgifter för en korrekt 

behandling av ansökan. De som får ta del av dina uppgifter är tjänstepersoner inom kultur- och 

fritidsförvaltningen. Lagringstiden för uppgifterna är för evigt. Frågor om behandlingen kan ställas till 

kultur.fritid@falkoping.se. 

 

För mer information om hur vi behandlar personuppgifter se www.falkoping.se/samtycke. 

mailto:kultur.fritid@falkoping.se
http://www.falkoping.se/samtycke


 Segelflygets Veteransällskap  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  21-01-28

 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  553

 Resultatenhet: Hela föreningen

 Period: 20-01-01 - 20-12-31

 Perioden  Årsbudget

 Rörelsens intäkter
 3000  Medlemsavgift året  72 300,00  78 000,00

 3300  Flygning medlemmar  24 750,00  78 000,00

 3310  Presentkort, prova på flygningar, andra externa intäkter  9 150,00  5 000,00

 3320  Inbetalda bogsering/vinsch avgifter  20 190,00  0,00

 3420  Gåvor  25 500,00  0,00

 3426  Återbetalda försäkringspremier  2 107,00  0,00

 3614  Intäkter för Årsboken  2 699,00  1 400,00

 3890  Av medlem inbet. avg. för Svenska Segelflygförbundet  8 200,00  7 175,00

 3898  Föreningsbidrag  6 000,00  5 000,00

 3933  Av medlem inbetald logi (stughyra)  21 500,00  0,00

 3990  Övriga intäkter  500,00  1 000,00

 3995  Segelflygets bidrag/andel i fältbilen  872,50  0,00

 S:a Rörelseintäkter  193 768,50  175 575,00

 Bruttovinst  193 768,50  175 575,00

 Övriga externa kostnader
 5014  Lokalhyra, verkstad  -2 500,00  0,00

 5020  Elenergikostnader  -2 000,00  0,00

 5613  Rep/underhåll Flygplan m. m.  -9 593,67  -10 000,00

 5614  Rep/underhåll Flygmateriel  -5 727,41  -5 000,00

 5680  Inhyrd bogsering/vinsch  -35 290,00  -60 000,00

 5681  Inhyrda Segelflygplan  0,00  -2 000,00

 5833  Kostnader för logi (inhyrda stugor)  -30 500,00  0,00

 5890  Resekostnader  -4 443,00  -7 000,00

 5990  PR/Reklam  -3 083,80  0,00

 5995  Tidningen SVS-nytt  -35 286,00  -24 000,00

 5996  SVS-webbsida  -1 330,00  0,00

 5997  Inköp Årsboken  -490,00  -700,00

 6076  Medlemsvård, arrangemang och dylikt  0,00  -1 000,00

 6110  Kontorsmateriel  -888,30  -5 000,00

 6250  Porto/frimärken  -17 798,70  -7 000,00

 6310  Försäkringar företag, flygplan mm  -20 186,00  -15 000,00

 6570  Bank- Plusgiro- och Swish-kostnader  -1 926,40  -2 000,00

 6930  Luftvärdighetsbevis  -5 200,00  -2 000,00

 6940  Registrerhållningsavgift  -1 800,00  -1 000,00

 6951  Myndighetsavgifter  -3 000,00  -6 000,00

 6952  Diverse tillståndsavgifter, Segelflyget  -800,00  0,00

 6980  Betald avgift till Svenska Segelflygförbundet  -9 445,00  -7 175,00

 6982  Konferenser  0,00  -4 000,00

 6990  Övr kostnader  0,00  -2 000,00

 S:a Övriga externa kostnader  -191 288,28  -160 875,00

 Avskrivningar
 7810  Avskrivning Segelflygplan  -9 500,00  -9 500,00

 7812  Avskrivning Flygplanvagn  -3 000,00  -3 000,00

 7813  Avskrivning Fältbil  -4 000,00  -4 000,00

 7814  Avskrivning Specialverktyg  -600,00  -600,00

 S:a Avskrivningar  -17 100,00  -17 100,00

 Rörelseresultat  -14 619,78  -2 400,00

 Resultat efter finansiella poster  -14 619,78  -2 400,00

 Beräknat resultat  -14 619,78  -2 400,00

 8999  Redovisat resultat  14 619,78  0,00
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Stadgar          
 

Segelflygets Veteransällskap SVS  
 

1 kap Allmänna bestämmelser 
 
1.  Ändamål 
SVS uppgift är att:  

 vara en öppen allmännyttig och ideell förening. Målet är att må bra, ha roligt och utvecklas under 
hela livet 

 föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens 
verksamhetsidé, vision och värdegrund. 

 segelflygning är föreningens huvudsakliga idrottsliga inriktning. 

 skapa intresse och förutsättningar för att bevara äldre segelflygplan, helst i flygbart skick. 
Samla, bevara och systematisera dokumentation som belyser segelflygets historia i Sverige. 

 samla medlemmar, ägare och personer intresserade av äldre segelflygplan till möten och flygläger. 

 stödja och bidra till utveckling av Ållebergs Segelflygmuseum, bl.a. genom att medverka vid  
utställningar och svara för guidning i museet och flygning på Ålleberg med egna och till museet 
hörande flygplan. 

 hålla kontakt med internationella veteransegelflygorganisationen VGC, informera om dess  
arrangemang och ta initiativ till svenskt deltagande. 

 föreningen skall motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri verksamhet. 
 

2.   Föreningens namn och tillhörighet 
Föreningens fullständiga namn är Segelflygets Veteransällskap (Förkortas SVS).  
Organisationsnummer är 818001-5052 
 
Föreningens säte och hemort är Falköpings Kommun.  
Adress är föreningens sekreterares adress, se hemsidan. 
 
Föreningen är medlem i Svenska Flygsportförbundet (SF) och Svenska Segelflygförbundet. Därigenom är 
föreningen även ansluten till Riksidrottsförbundet samt Västergötlands Idrottsförbund och  Västra 
Götalands Flygsportförbund.  Föreningen är skyldig att följa dessa organisationers stadgar, tävlingsregler 
och beslut fattade av dessa organ. På begäran av någon av dessa är föreningen skyldig att ställa föreningens 
handlingar till förfogande samt lämna begärda uppgifter.  
 
SVS ska vara egen juridisk person dock att medlemskap kan sökas och samverkan ske med nationella och 
internationella organisationer med liknande ändamål och inriktning. 
 

3.   Beslutande organ, verksamhets och räkenskapsår 
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsemöten.  
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden from 1 januari – 31 december. 

 
4.  Firmateckning 
SVS firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen som styrelsen utser vid årligt 
konstituerande möte. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda styrelsen ska återrapportera 
till styrelsen. 

 
5.  Stadgeändring 
För ändring av stadgarna krävs beslut av två årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster på 
respektive årsmöte (kvalificerad majoritet). Ett av dessa årsmöten kan vara ett extra årsmöte. Förslag till 
ändring kan avges skriftligen av såväl medlem som styrelsen 
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6.  Tvist/skiljeklausul 
Talan i tvist där parterna enskild medlem, funktionär, förening, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid 
allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s 
stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd. 

 
7.  Upplösning av Segelflygets Veteransällskap 
Beslut om upplösning av SVS kan på förslag av styrelsen, fattas på två på varandra följande årsmöten. Ett av 
dessa kan vara ett extra årsmöte, se pkt 6. Om 2/3-delar av antalet avgivna röster bifaller förslaget vid 
respektive årsmöte ska SVS upplösas.  
 
Det sista årsmötet ska, på förslag av styrelsen, besluta om vad som ska hända med föreningens 
kvarvarande tillgångar och handlingar. Härvid ska strävan vara att överlämna desamma till association/er 
som verkar för syften som ligger nära de som anges i punkt 1.1 i denna stadga.  
 
Beslutet som framgår av årsmötesprotokollen och styrelsemöten i ärendet tillsammans med kopior av 
balans och resultaträkningar samt revisionsberättelsen skall omgående skickas till SF 

 
 

2 kap Föreningens medlemmar 
 
1.  Medlemskap 
Medlemskap i SVS kan erhållas av person som vill stödja föreningens ändamål. 
 

Ansökan görs skriftligen på SVS formulär. Ansökan ska åtföljas av fastställd medlemsavgift. 
 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskap 
gäller tills vidare så länge erforderlig medlemsavgift betalats.  
 
Ansökan får avslås endast om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta föreningens ändamål, 
idrottens värdegrund eller skada föreningens intressen. Beslut att avslå fattas av styrelsen. Innan sådant 
beslut skall personen ges minst 14 dagar att yttra sig. I beslut skall skälen anges samt hur beslutet 
överklagas. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till den berörde. Denne har sedan 
tre veckor på sig att överklaga till SF. 
 

Till hedersmedlem kan efter förslag av SVS styrelse och beslut vid allmänt möte väljas person som gjort sig 
särskilt förtjänt. 
 

2.  Medlems skyldigheter och rättigheter 
 Ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa de i kap 1.2 

nämnda organisationernas stadgar, tävlingsregler och beslut. 

 Skall betala de avgifter som beslutats av föreningen. 

 Godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla ett minimum av personuppgifter 
som behövs för att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med GDPR och gällande 
föreningsstadgar. 

 Har rätt att delta i sammankomster och aktiviteter som anordnas samt att få information om dessa 
och andra angelägenheter i föreningen 

 Har inte rätt att ta del a föreningens behållning eller egendom vid upplösning. 
 

3.  Avgifter 
Medlemsavgift föreslås av styrelsen och fastställs av årsmötet. 
 

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 
 

Medlemsavgiften gäller kalenderår och ska vara betalad före mars månads utgång. 
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För nytillträdande medlem, som vinner inträde i SVS under årets sista kvartal, ska betald avgift gälla t.o.m. 
nästföljande års utgång. 
 

Övriga avgifter inom SVS beslutas av styrelsen. 
 

Nyttjar medlem betalbar tjänst från SVS ska likvid vara erlagd inom 30 dagar från nyttjandetillfället. 
 

4.  Medlemsdeltagande i tävlingsverksamhet 
Medlem har rätt att deltaga i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom 
idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa 
särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.  
 
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. 
 
Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlemsdeltagande i tävling eller uppvisning. För tävling eller 
uppvisning utanför Sverige krävs SF:s godkännande. 
 
Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till SF får medlem delta endast om SF godkänt tävlingen 
eller uppvisningen. 
 

5.   Utträde ur SVS 
Medlem som vill utträda ur SVS ska göra framställan därom till styrelsen. Har medlemsavgift ej erlagts trots 
påminnelse har styrelse rätt att avföra medlem ur medlemsförteckningen. 
 

6.   Uteslutning ur SVS, överklagande samt medlemskapets upphörande 
Medlem kan uteslutas som inte erlagt fastställda avgifter utöver vad som sägs i pkt 5 ovan för nyttjande av 
tjänster eller om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot SVS stadgar, 
idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen. 
 
Uteslutning gäller normalt tills vidare. Beslut kan dock begränsas i tid. Sådan begränsning får som mest 
omfatta 6 månader från beslutsdagen. 
 
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.  
 
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen haft 14 dagar på sig att yttra sig 
över omständigheterna. 
 
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen och skälen skall anges samt vad medlemmen skall 
iaktta för överklagande (Till SF enl RF stadgar 15 kap). Beslutet skall inom tre dagar från beslutsdatum 
skickas till medlemmen. Beslutet träder i kraft först då tiden för överklagande gått ut eller att överklagan är 
slutligt behandlad. 
 

Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av avgifter för nyttjande av tjänster, åligger det 
styrelsen att återkalla beslutet om den förfallna avgiften betalats. 
 

3 kap Årsmöte 
 
1.  Tidpunkt och kallelse, förslag till ärenden. 
Årsmöte som är föreningens högsta beslutande organ, hålls på av styrelsen utsedd tid och plats före 
utgången av maj månad. 
 
Kallelse och förslag till dagordning ska ske genom försändelse till medlemmarna genom meddelande i SVS-
Nytt, publicering på hemsida samt e-post senast tre (3) veckor före den dag mötet ska hållas. 
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Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget 
samt styrelsens propositioner och inkomna motioner från medlem med styrelsens yttrande skall finnas 
tillgängliga på hemsidan senast en vecka före årsmötet. Från medlemmar inkomna motioner skall vara 
styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 

 
2.   Sammansättning och beslutsförhet, rösträtt samt yttrande och förslagsrätt. 
Rösträtt på årsmöte tillkommer varje enskild röstberättigad medlem, som närvarar. Medlem kan företrädas 
av ombud. Ombud kan endast företräda en annan medlem. Vårdnadshavare har rätt att företräda 
omyndigt barn.  
 
Mötet är beslutsmässigt med de rösträttsberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på 
årsmötet.  För att vara röstberättigad krävs att: 

 Medlemmen fyller 12 år under mötesåret 

 Medlemmen betalat medlemsavgiften senast en månad före årsmötet. 

 Medlemmen beviljats medlemskap och skrivits in i medlemsförteckning senast en månad före årsmötet. 
 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet. 
 

3.  Valbarhet 
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 
 

4.  Ärenden på årsmötet 
  1.    Årsmötets öppnande 
  2.    Upprättande av röstlängd 
  3.    Val av ordförande och sekreterare för mötet 
  4.    Val av två protokolljusterare att, jämte mötesordföranden, justera protokollet och tillika vara   
         rösträknare. 
  5.    Mötets stadgeenliga utlysande 
  6.    Godkännande av dagordning 
  7.    Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.     
  8.    Revisorernas berättelse. 
  9.    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
10.    Förslag från styrelsen (proposition)  
11.    Förslag från enskild medlem (motion), vilken skriftligen kommit styrelsen tillhanda senast en  
          månad innan årsmöte. 
11.    Fastställa antalet styrelseledamöter och suppleanter, dock minst enligt nedan. 
12.    Val av styrelse 

1. Val av ordförande för en tid av två år (väljs jämna år) 
2. Val av sekreterare för en tid av två år (väljs udda år) 
3. Val av kassör för en tid av två år (väljs jämna år) 
4. Val av ledamöter – minst 2 st för en tid av två år (1 val på jämna år, 1 val på udda år etc) 
5. Val av minst två suppleanter för en tid av ett år  

13.        Val av revisorer 
1. Val av revisorer – 2 st för en tid av två år (1 val jämna år, 1 val udda år)  
2. Val av revisorssuppleanter – 2 för en tid av två år (1 val jämna år, 1 val udda år) 

14.  Val av valberedning – 3 st varav en är sammankallande. 
15.  Val av ombud där föreningen vill vara representerad (Segelflyget, Stiftelsen mm) 
16.  Beslut om stadgeändring om förslag finns. 
17.  Fastställande av medlemsavgift för nästa kalenderår. 
18.  Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan (budget). 
19.  Övriga frågor som anmälts under pkt 6. 
20.  Mötets avslutande. 
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5. Beslut och omröstning, ikraftträdande 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 
 
Med undantag av de i 1 kap punkt 5 och punkt 7 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom 
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.  
 
Val avgörs genom relativ majoritet. Dvs den som erhållit högst antal röster är vald. Vid lika antal röster 
avgör lotten. 
 
För andra beslut krävs absolut majoritet vilket innebär mer än hälften av antalet röster. Vid lika gäller det 
förslag som ordföranden biträder. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten.  
 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall val ske slutet.  
 
Beslut fattade av årsmötet gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs. 
 

6. Extra årsmöte 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 
 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens 
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall lämnas skriftligen och innehålla skälen till 
begäran. 
 
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas 
inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning skall tillställas medlemmarna 
på sätt styrelsen bestämt samt publiceras på föreningens hemsida samt i klubblokal. 
 
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställan vidta åtgärder enligt 
föregående stycke.  
 
Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till dagordning behandlas.  
 

4 kap Valberedning 
 
1.  Sammansättning 
Valberedningen skall bestå av en sammankallande och två ledamöter valda av årsmötet, som inte är 
styrelseledamöter.  
Valberedningen skall bestå av kvinnor och män. Olika åldersgrupper skall vara representerade. 
 

Protokoll fört vid möte justeras av justerare och signeras av ordförande och förvaras och görs tillgängligt 
genom sekreterarens försorg. 
 

2.   Åligganden 
Valberedningen skall bereda valen inför kommande årsmöte. 
 
Valberedningen skall senast två månader före årsmötet tillfråga dem vars mandattid utgår vid årsmötet om 
de vill kandidera för omval. Därefter skall valberedningen informera medlemmarna om eventuella 
avsägelser och informera om att de har rätt att inkomma med förslag i förväg men även under årsmötet.  
 
Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela medlemmarna sitt förslag. 
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5 kap Revision 
 
1.  Revisorer och revision 
Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av de på årsmötet utsedda revisorerna. 
Revisorerna skall vara oberoende av dem de har att granska. 
 
Redovisningen ska genomföras i enlighet med bokföringslagens intentioner.  
 
Räkenskaperna och förvaltningen ska granskas av SVS revisorer. För revisorerna ska finnas två suppleanter. 
 
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll och 
övriga handlingar.  
 
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda 
senast en månad för årsmötet.  
 
Efter granskning skall revisionsberättelsen från revisorerna vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före 
årsmötet. 
 

6 kap Styrelsen 
 
1.  Sammansätttning 
Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare och kassör och det antal ledamöter som fastställs av 
årsmötet under kap 3.10.11. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Styrelsen skall på konstituerande 
styrelsemöte inom sig utse vice ordförande och övriga funktioner. 
 
Styrelsen utser den/de person/er som ska representera SVS i samverkande organ t.ex: Segelflyget, 
Stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och VGC Vintage Gliding Club. 
Sådan representation ska gälla tills annat beslutas. 
 
Suppleant ersätter ledamot vid frånvaro eller avgång från styrelsen men må även annars närvara vid 
styrelsemöte. I sådant fall sker närvaro utan rösträtt vid beslut. Styrelsen kan även kalla andra personer att 
delta i dess möten. 
 
Styrelsen kan vid behov adjungera person med speciell kompetens till enstaka möte eller med generell 
närvarorätt på styrelsemöte under året. Det kan gälla funktioner som segelflygchef (SFC) och teknisk chef 
(TC) om dessa ej är med i styrelsen som ledamöter. 
 

2.  Styrelsens åligganden 
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens 
angelägenheter. Styrelsen äger att vid särskilda behov förvärva, förvalta och/eller avyttra SVS egendom. 
 
Styrelsen skall inom ramen för RF:s och SF:s stadgar samt Segelflygets regler och anvisningar svara för 
föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att: 

 Se till att föreningen följer gällande författningar och regler framförallt kopplade till 
Transportstyrelsen och EASA som berör vår verksamhet. 

 Verkställa av årsmötet fattade beslut. 

 Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.  

 Ansvara för och förvalta föreningens medel. 

 Fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter. 

 Tillställa revisorerna räkenskaper enligt kap 5.1 

 Förbereda årsmöte. 
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Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsens fullgör sina uppgifter enligt föreningens 
stadgar och övriga för föreningen bindande lagar, regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice 
ordföranden träda in i ordförandens ställe.  
 

3.  Kallelse, beslutsförhet och omröstning 
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år på kallelse av ordföranden. Ordförande är skyldig att 
kalla till sammanträde då minst två ledamöter begärt det. Underlåter ordföranden att kalla får de som gjort 
framställan kalla till sammanträde. 
 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  Röstning får ej ske genom ombud. Ordföranden kan besluta 
om sluten (skriftlig) omröstning. Sammanträde kan genomföras fysiskt, via telefonmöte eller Skype. 
 
Protokoll skall upprättas och innehåll och beslut undertecknas av mötesordförande och sekreterare.  

 
4.  Överlåtelse av beslutanderätten 
Styrelsen får överåta (delegera) beslutanderätten i enskilda ärenden till kommitté, annat organ, enskild 
medlem eller annan utsedd person. Den som fattat beslut på delegation skall fortlöpande informera 
styrelsen.  
 

Kap 7 Övriga föreningsorgan 
 
1. Kommittér, arbetsgrupper och andra föreningsorgan. Budget och uppdrag. 
Föreningen kan för sin verksamhet ha permanenta eller tillfälliga kommittér, sektioner, projektgrupper mm. 
Styrelsen skall fastställa vilket uppdrag, befogenheter och skyldigheter dessa organ skall ha. Ekonomiska 
ramar skall på grundval av budgetförslag fastställas av styrelsen.  
 

2.  Återrapportering 
Grupper enligt ovan skall fortlöpande återrapportera till styrelsen i den ordning styrelsen bestämt. 
 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SVS ursprungliga stadgar antagna vid SVS konstituerande möte 1992-05-09. 
Sten Wapne                           Hans Karlsson 
Ordförande                            Kassör 
 

Stadgeändring slutgiltigt godkänd vid ordinarie årsmöte 2005-05-07. 
Rolf Algotson                        Torgil Rosenberg 
Ordförande                           Sekreterare 
 

Stadgeöversyn enligt årsmöte maj 2010, genomförd under våren 2011 och framlagd för beslut första 
gången vid årsmöte maj 2011 och slutgiltigt vid ordinarie årsmöte 19 maj 2012. 
Lennart Lagerfors                Torsten Ek  
Ordförande                           Sekreterare 
 

Stadgeändring enligt årsmöte och framlagd för beslut första gången 180519 och antagna vid efterföljande 
extra medlemsmöte 180915. 
Rolf Björkman                      Bernt Hall 
Ordförande                          Sekreterare 
 
Stadgeändring som resultat av medlemskap i Segelflyget framlagt för beslut på extra årsmöte 190427 och 
antagna vid ordinarie årsmöte 190518. 
Rolf Björkman                      Bernt Hall 
Ordförande                      Sekreterare 
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Segelflygets Veteransällskap        

          Protokoll årsmöte 2021 

                           Torsdagen den 6 maj kl 18.00 digitalt via Teams 
               Ordförande Rolf Björkman inledde med att gå igenom vissa rutiner för mötet 

          

1. Årsmötet öppnandes av ordf Rolf Björkman 

 

2. Upprättades röstlängd. 19 medlemmar närvarade. Tyvärr hade två deltagare problem med 

anslutningen till TEAMS-mötet.  

 

3. Valdes Rolf Björkman till ordförande och Bernt Hall till sekreterare för mötet. 

 

4. Valdes Björn Magnusson och Ingemar Brottare till protokolljusterare att jämte 

ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare vid behov. 

 

5. Mötet befanns stadgeenligt utlyst i SVS-Nytt samt via hemsida, e-mail och FB. 

 

6. Godkändes dagordningen utan ändringar eller tillägg. 

 

7. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. 
 

Verksamhetsberättelsen kommenterades av sekr som konstaterade att trots 

Coronaeffekter med förskjutet årsmöte förra året och hänsyn till det, hade all planerad 

verksamhet kunnat genomföras, om än i mindre omfattning än normalt och med hänsyn 

till FHM anvisningar och restriktioner. Inga frågor eller synpunkter framkom. 
 

Ekonomiredogörelsen visade på god ekonomi inte minst tack vare det ekonomiska 

tillskott vi fått av Kalmar Segelflygklubb. På fråga om värdet på våra flygplan i 

balansräkningen och att avskrivningar görs i SVS mht att dessa ägs av Stiftelsen svarade 

ordf att några få flygplan fortfarande ägs av SVS men att en successiv övergång och 

justering av värdet pågår. 
  

Inga ytterligare frågor eller synpunkter framkom. Årsmötet ansåg att 

verksamhetsberättelsen och ekonomiska berättelsen kunde läggas till handlingarna. 

 

8. Revisorernas berättelse. 

Räkenskaperna hade förts i god ordning. Skarpa synpunkter framfördes dock att vissa 

rutiner och betalningsförfaranden behöver förbättras. Revisorerna föreslog dock 

ansvarsfrihet. Ordföranden meddelade att åtgärder redan initieras med anledning av 

synpunkterna.  

 

9. Mötet beviljade enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

10. Förslag från styrelsen. Hänvisades till pkt 17. 
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11. Inga förslag från enskild medlem hade kommit styrelsen tillhanda. 

 

12. Antalet ledamöter och suppleanter skall vara minst två  enligt stadgarna men styrelsen 

föreslog tre ledamöter och två suppleanter, samma antal som föregånde år, vilket 

godkändes av årsmötet. 

 

13. Val av styrelse 

 Valdes Bernt Hall som sekreterare för en tid av 2 år. Väljs udda år. 

 Valdes Werner Schubert som ledamot för en tid av 2 år. Väljs udda år. 

 Valdes Lennart Lagerfors och Björn Svensson som suppleanter/ersättare för en tid 

av 1 år. 

(Funktioner som vice ordförande, segelflygchef, museichef mm tillsätts av styrelsen.) 

 

14. Val av revisorer  

 Valdes Hans Rolandsson som revisor för en tid av 2 år. Väljs udda år. 

 Valdes Ingemar Brottare som revisorssuppleant för en tid av 2 år. Väljs udda år. 

 

15. Till valberedning valdes Mikael Högstadius, Björn Magnusson och Robert Danewid. 

Björn Magnusson är sammankallande.  

 

16. Årsmötet överlät på styrelsen att utse ombud där föreningen vill vara representerad. 

 

17. Årsmötet antog enhälligt styrelsens proposition för årsavgift 2022 som höjdes till 350 kr. 

 

18. Fastställdes verksamhetsplan enl bilaga ”Segelflygets Veteransällskap 2021” och 

ekonomisk plan enl bilaga ”Budgetförslag SVS för 2021 rev enl styrelsemöte 20 feb”. 

 

19. Övriga frågor. 

Ordföranden framförde ett särskilt tack till avgående styrelsemedlemmen Anders Bjellby 

för långvarigt och engagerat arbete. Ett kollektivt tack framfördes också till alla andra 

medlemmar allt från tekniker till gräsklippare, ingen nämnd och ingen glömd som bidrar 

till verksamheten och dess utveckling.  

 

20. Årsmötets avslutades.  
 

Falköping  210522 

 

Rolf Björkman    Bernt Hall 

Ordf     sekr 

 

 

Björn Magnusson    Ingemar Brottare 

Justeringsman    Justeringsman 
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§ 151 Dnr 2021/00457 

Ansökan från Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförening om 
kommunstrategiskt bidrag för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beviljar Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförenings 

ansökan om kommunstrategiskt bidrag för år 2022 med 50 000 kronor. 

Bakgrund 

Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag 

till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att 

uppfylla Falköpings kommuns mål. I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges 

vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en förening ska vara 

bidragsberättigad, information om ansökningsförfarandet, vilka krav som 

ställs på redovisning och eventuell återbetalning samt övriga villkor. 

För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande: 

 Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. 

 Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj 

varje år. 

 Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till 

kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.  

Åsle Tå är ett turistmål i Falköpings kommun och drivs som en ideell 

förening. 

Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening ansöker om kommunstrategiskt 

bidrag om 50 000 kronor för år 2022.  

Förvaltningens bedömning 

Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening har fått kommunstrategiskt bidrag 

från kommunstyrelsen sedan 2017. De uppfyller de krav som ställs i 

riktlinjerna för kommunstrategiskt bidrag. Detta inkluderar att föreningen 

själv står för en rimlig del av kostnaden, vilket anses uppfyllt då föreningens 

totala kostnader överstiger 400 000 kronor. Ansökningen nämner också att 

Alphems Arboretum givits kommunstrategiskt bidrag tidigare år för liknande 

verksamhet vilket är korrekt.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar Åsle 

Mularp Tiarp Hembygdsförening kommunstrategiskt bidrag om 50 000 

kronor för år 2022.   

Finansiering 

Finansiering sker från kommunstyrelsens bidragsgivning, kommunstrategiskt 

bidrag, med 50 000 kronor för år 2022.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-15 

Följande handlingar från Åsle Mularp-Tiarp Hembygdsförening, 

 Ansökan 

 Ekonomisk redogörelse 

 Revisionsberättelse 

 Verksamhetsberättelse 

 Årsmötesprotokoll       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförv. Hållbar kommunikation 

 

Per Larsson   Kommunutvecklare      per.a.larsson@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 

Ansökan från Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförening om 
kommunstrategiskt bidrag för år 2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beviljar Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförenings 

ansökan om kommunstrategiskt bidrag för år 2022 med 50 000 kronor.        

Bakgrund 

Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag 

till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att 

uppfylla Falköpings kommuns mål. I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges 

vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en förening ska vara 

bidragsberättigad, information om ansökningsförfarandet, vilka krav som 

ställs på redovisning och eventuell återbetalning samt övriga villkor. 

För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande: 

 Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. 

 Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj 

varje år. 

 Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till 

kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.  

Åsle Tå är ett turistmål i Falköpings kommun och drivs som en ideell 

förening. 

Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförening ansöker om kommunstrategiskt 

bidrag om 50 000 kronor för år 2022.  

Förvaltningens bedömning 

Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförening har fått kommunstrategiskt bidrag 

från kommunstyrelsen sedan 2017. De uppfyller de krav som ställs i 

riktlinjerna för kommunstrategiskt bidrag. Detta inkluderar att föreningen 

själv står för en rimlig del av kostnaden, vilket anses uppfyllt då föreningens 

totala kostnader överstiger 400 000 kronor. Ansökningen nämner också att 

Alphems Arboretum givits kommunstrategiskt bidrag tidigare år för liknande 

verksamhet vilket är korrekt.  
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar Åsle 

Mularp-Tiarp-Hembygdsförening kommunstrategiskt bidrag om 50 000 

kronor för år 2022.   

Finansiering 

Finansiering sker från kommunstyrelsens bidragsgivning, kommunstrategiskt 

bidrag, med 50 000 kronor för år 2022.  

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Ekonomisk redogörelse 

Revisionsberättelse 

Verksamhetsberättelse 

Årsmötesprotokoll       

Beslutet ska skickas till 

Lars-Åke Klasson, Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförening 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 

Per Larsson, kommunstrateg 

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

 

 

Per Larsson 

Kommunutvecklare 
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§ 152 Dnr 2021/00160 

Ansökan från Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening 
om kommunstrategiskt bidrag för projektet "100 år för 
Åsle Tå" 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beviljar Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförenings 

ansökan om kommunstrategiskt bidrag för år 2022 med 210 000 kronor. 

Bakgrund 

Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag 

till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att 

uppfylla Falköpings kommuns mål. I sin ansökan beskriver Åsle Mularp 

Tiarp hembygdsförening att deras verksamhet stödjer utveckling mot ett 

socialt hållbart Falköping och ett näringsliv som utvecklas genom att ett 

attraktivt besöksmål.  

I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges vilka villkor som ska vara uppfyllda 

för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om 

ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell 

återbetalning samt övriga villkor. 

För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande: 

 Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. 

 Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj 

varje år. 

 Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till 

kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.  

Åsle Tå är ett turistmål i Falköpings kommun och drivs som en ideell 

förening. Ansökningen rör investeringar och bidrag inför Åsle Tås 

hundraårsjubileum, som innefattar bland annat renovering av flera 

byggnader. En av anledningarna till att föreningen ansöker om bidraget är att 

år 2020 anses vara något av ett förlorat år till följd av pandemin.  

Förvaltningens bedömning 

Åsle Mularp Tiarp Hembygdsförening har beviljats kommunstrategiskt 

bidrag sedan år 2017. Denna ansökan hanteras separat från ansökan från 

förningen gällande kommunstrategiskt bidrag för pågående verksamhet då 

ansökningen kopplad till hundraårsjubileet anses vara av mer unik karaktär.  

Föreningen har i sin ansökan beskrivit de insatser som planeras inför 

hundraårsjubileet   där den egna insats räknas till 160 00 kronor, vilket också 

ska ses i förhållande till föreningens insats i form av ideella arbetstimmar. 
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Ansökningen uppfyller de krav som ställs i riktlinjer för kommunstrategiskt 

bidrag.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bevilja 

ansökan om kommunstrategiskt bidrag om 210 000 kronor.  

Finansiering 

Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning, 

kommunstrategiska bidrag för år 2022 med 210 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-15 

Följande handlingar från Åsle Mularp-Tiarp Hembygdsförening, 

 Ansökan 

 Uppställning av insatser       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförv. Hållbar kommunikation 

 

Per Larsson   Kommunutvecklare      per.a.larsson@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 

Ansökan från Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening 
om kommunstrategiskt bidrag för projektet "100 år för 
Åsle tå" 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beviljar Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförenings 

ansökan om kommunstrategiskt bidrag för år 2022 med 210 000 kronor.        

Bakgrund 

Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag 

till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att 

uppfylla Falköpings kommuns mål. I sin ansökan beskriver Åsle-Mularp- 

Tiarp Hembygdsförening att deras verksamhet stödjer utveckling mot ett 

socialt hållbart Falköping och ett näringsliv som utvecklas genom att ett 

attraktivt besöksmål.  

I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges vilka villkor som ska vara uppfyllda 

för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om 

ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell 

återbetalning samt övriga villkor. 

För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande: 

 Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. 

 Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj 

varje år. 

 Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till 

kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.  

Åsle Tå är ett turistmål i Falköpings kommun och drivs som en ideell 

förening. Ansökningen rör investeringar och bidrag inför Åsle Tås 

hundraårsjubileum, som innefattar bland annat renovering av flera 

byggnader. En av anledningarna till att föreningen ansöker om bidraget är att 

år 2020 anses vara något av ett förlorat år till följd av pandemin.  
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Förvaltningens bedömning 

Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförening har beviljats kommunstrategiskt 

bidrag sedan år 2017. Denna ansökan hanteras separat från ansökan från 

förningen gällande kommunstrategiskt bidrag för pågående verksamhet då 

ansökningen kopplad till hundraårsjubileet anses vara av mer unik karaktär.  

Föreningen har i sin ansökan beskrivit de insatser som planeras inför 

hundraårsjubileet där den egna insats räknas till 160 000 kronor, vilket också 

ska ses i förhållande till föreningens insats i form av ideella arbetstimmar. 

Ansökningen uppfyller de krav som ställs i riktlinjer för kommunstrategiskt 

bidrag.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bevilja 

ansökan om kommunstrategiskt bidrag om 210 000 kronor.  

Finansiering 

Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning, 

kommunstrategiska bidrag för år 2022 med 210 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Uppställning av insatser       

Beslutet ska skickas till 

Anders Modig, Åsle-Mularp-Tiarp Hembygdsförening 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 

Per Larsson, kommunstrateg 

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

 

 

Per Larsson 

Kommunutvecklare 





Beskrivning projekt ”100-år för Åsle Tå” – 
Att renovera och restaurera Åsle Tå inför 
Hembygdsföreningens firande 2023. 
Åsle Tå förvaltas av Åsle, Mularp @ Tiarps Hembygdsförening. 

 

 

 

Lite bakgrund. 

2014 tog Hembygdsföreningen, med hjälp av Länsstyrelsen/Västarvet, fram en 

underhållsplan för stugorna på Åsle Tå. 

Det stod klart nästan direkt att flera stugor var i akut behov av reparation för att inte 

”rasa ihop” (Majes Stuga) eller att succesivt bli sämre och sämre pga. bristfälliga tak. 

Arbetet med denna underhållsplan startade 2014 med att Friarekammaren och 

Backmans fick nya vasstak.  

Av olika anledningar så blev sedan ett uppehåll till 2017 då vi som mål satte upp att 

ha ”Hela Tån” restaurerad inför Hembygdsföreningens 100-årsjubileum sommaren 

2023. 

Vi har nu jobbat enligt planen i ca 3,5 år och har nu ca 2 år på oss, då målet är att 

vara klar ca 1 år innan jubileet. 



Fokus för 2023 blir att planera och genomföra själva firandet och alla dess aktiviteter. 

Vårt ansvar. 

Åsle, Mularp & Tiarps Hembygdsförening förvaltar Åsle Tå sedan 1923. 

Åsle Tå är en unik miljö där man både kan lära och uppleva, ”live”, hur livet såg ut för 

samhällets fattigaste från sent 1700-tal till början av 1900-talet.  

Åsle Tå består av en "bygata" samt 19 byggnader varav de flesta "står kvar" där de 

byggdes för över 200 år sedan. Detta är unikt. 

Det betyder att det är en stor miljö att underhålla och utan stora ideella insaster hade 

det inte varit möjligt att bevara Åsle Tå. 

Det är alltså en helt intakt miljö med mycket historia. Vi har även ett 

lantbruksmuseum med samlade lantbruks-maskiner samt att vi underhåller en 

promenad-slinga på Åsle mosse med stop på olika historiska platser (tex. slaget vid 

Åsle Tå, Åsle vanten, bäver, sällsyna blommorm.m.) 

Åsle Tå är tillgänglig för allmänheten med en Entre-avgift.  

Vi hade ca 16’500 besökare under 2019 

Hela området är handikapp-anpassat. (med undantag av att kunna komma in i vissa 

av de gamla stugorna). 

Hur vi jobbar. 

I hembygdsförening är det idag ca 50 personer som är aktiva, dvs. jobbar med 

löpande underhåll, besökshantering, guidning m.m. Ytterligare 50 personer ställer 

upp vid behov som tex. när vi har vår årligen återkommande "Tå Dan".  

Totalt är vi ca 230 medlemmar. 

Vi har skapat ett antal aktivitetsgrupper med olika ansvarsområden tex. Stug-grupp, 

skylt-grupp, underhållsgrupp, aktivitetsgrupp m.m.  

Det finns även något som kallas ”Tisdagsklubben” som från April tom September, 

träffas varje Tisdag för att jobba med underhåll och reparationer av byggnader, 

inventarier samt den yttre miljön kring hela Tå Gatan. 

Utöver detta har vi en ansvarig ”vaktmästare” som under hela året klipper gräs och 

skottar snö på hela Tå miljön inkl. parkeringen vid Restaurangen och området kring 

’Store Sten’.  

I styrelsen har vi ett tydligt mål med att den skall ha ledamöter från båda kön, samt 

att vi successivt försöker föryngra. I denna "föryngring" ligger även att lära ut de 

kunskaper som finns, att visas upp på Tå Dan, tex. sticka Åsle vantar, göra kvastar, 

baka bröd i stenugn, köra stenkrossen driven av en tändkulemotor m.m. 

Vi har även från i år, ett fokus på barn och ungdomar, så att kommande generationer 

får uppleva och lära om en epok i Sveriges historia, endast 2 generationer bort. Här 

jobbar vi i ett aktivt samarbet med Åsle Skola/förskola, saamt NAV. 



Hela Tå Gatan, Museet och Restaurangen är anpassat för handikappade. 

Texter, skyltar m.m finns på Svenska, Engelska och Tyska. 

Vi har Guider som talar Engelska. 

Projektet. 

”Att återställa Åsle Tå med sina byggnader och sin yttre miljö till ett skick som 

gör att det kan bevaras för framtida generationer, samt skapa förutsättningar 

för att Hembygdsföreningen skall kunna utföra löpande underhåll själva, via en 

kontinuerligt uppdaterad Underhållsplan” 

Vår utmaning är alltså att ”komma ifatt” med akuta och brådskande behov av 

reparationer och underhåll. När vi startade låg vi efter med 3-4 år av otillräckligt 

under håll pga av dålig ekonomi. Och det är ju en stor och omfattande unik miljö med 

19 byggnader m.m.  

Undehållet måste dessutom ske varligt och så långt som möjligt med samma teknik 

och material som användes när det byggdes. Detta kräver expert kunskap, tar tid och 

kostar pengar. (här samarbetar vi med Landsantikvarie Ulf Larsson). 

Vi har sedan början på vårt underhållsarbet haft ett kontinerligt och väldigt bra 

samarbete med Länsstyrelsen/Västarvet, som genom bidrag gjort det möjligt för oss 

att komma viadre mot vårt mål. 

Stor kunskapen finns i föreningen, intresset att deltaga finns och tid har vi men vissa 

kostnaderna är "för stora" för att vi skall klara att bära dessa själva". (vår 

huvudsakliga intäkt kommer från på Entre-avgifterna).  

Dessutom har 2020 som ett förlorat ”Corona år” gjort att våra intäkter blivit  

halverade, och att vårt underhållsarbete har bromsa in rejält. 

Bifogat till detta följebrev finns en tabell över genomförda och planerade aktiviteter 

kopplade till underhållsplanen. 

100 års firandet 

Under 2023 planerar vi att genomföra en hel "Tå Vecka" ( dvs. Tå Dags aktiviteter 

under hela veckan) med mycket aktiviteter, några ideer är ; 

 Kunglig invigning (Hertiginnan av Västergötland, prinsessan Victoria) av det 

utbyggda Informationsskjuler med utställningar kring; 

o Emigranater från Tån och deras öden. 

o Hur levde barnen ? 

 Lekar, skolan, arbete m.m. 

o Tåns historiska utveckling från 1640 till 1958 (då sista fast boende 

lämnade tån). 

o Vda jobbade man med ? 

o M.m. 

 Släktforskar träff, jag har kontakt med, och hjälper, 3 släkter som är ättlingar 

till personer som bott på Tån.  Jag har även i min forskning dokumenterat  alla 



de relationer som finns mellan familjerna och detta skulle vi då gå igenom 

med alla. 

o Vi har även kontakter till ättlingar i USA och en dröm vore att kunna 

bjuda några av dem att deltaga i Jubileet. 

 Smedjan, Bageriet, Kvarnen skall vara i gång. 

 Tröskvandringen skall invigas 

 Spånhyvel-maskinen skall få premiär (och ta fram spån som sedan skall vara 

till takrenoveringen av kvarnen). 

 En gammal Penta motor skall vara renoverad och kunna driva spånhyveln 

 Konserter, Berättare/föredragshåller som bl.a då kan göra detta i vår 

nyrenoverade Lagård. 

 M.m. 

Till Kommunen 

Som sagts ovan så har vi en plan, vi har kommit långt men tyvärr ”tappat” ett år 

(2020) och ligger efter med underhållet. 

Plus att vår ekonomi, i år, inte tillåter några stora, dyra investeringar utan bidrag. 

Vi behöver därför ekonomisk hjälp för att kunna nå målet med planen, i tid till 100-års 

jubileet, 2023. 

Konkret gäller detta ; 

- Renovering av Skifteslagården under 2021, så vi på ett säkert sätt kan utnyttja 

de utrymmen som den ger, både för vuxna och kanke framförallt barn. 

o Vi har klart med ett bidrag från Länsstyrelsen/Västarvet på 175’000 kr 

o Det saknas idag 80’200 kr  

o Egen insats i är beräknad till 92’020 kr 

- Renovera bälgen i Smedjan för att få en fungerande Smedja. 

o Manufactursmide i Väring är konsulterade och kostnaden är uppskattad 

till 15’000 – 20’000 kr 

o Egen insats beräknad till 8’000 kr 

- Omläggning av vasstaket på Friarekammaren för att inte riskera skador inne i 

stugan 

o Uppskatta kostand är 50’000 kr 

o Egen insats beräknad till 20’000 kr 

- Utökning och renovering av Informationsskjulet för att kunna husera en större 

och modernare utsättning.  

o Under 2013-2014 genomfördes ett Leader-projekt, där man; 

 Byggde nuvarande Hemsida 

 Presentationstrycksaker som vykort, broschyrer och guidehäften 

 Inredde Informationsskjulet med nuvarande utställningar 

 Tog fram informations skyltar till stugorna och museet. 

 Stor informationsskylt vid entren. 

 Byggde vandringsleden över Åsle Mosse 

 Dockor till i stugorna. 

 Mobil-app Guide med QR koder  



o Inför jubileet vill vi ”gå vidare” med en del av det som genomfördes för 

ca 7 år sedan; 

 Utöka utställningsytorna i Informationsskljulet. 

 Lägga om taket 

 Ta fram mera skyltar tex. Bångabron, Kolaforsen, Fattighusen 

m.m 

 Trycka flera besöksguider 

o Baserat på det förra projektets kostnad och med hänsyn till den något 

mindre omfattningen; 

 Bidragsbehovet uppskattat till 60’000 kr 

 Egen insats beräknad till 40’000 kr 

o Totalt 2021-2022; 

 Bidrag : ca 210’000 kr 

 Egen insats ca 160’000 kr 

Ps. 

I behovet beskrivet ovanfinns inte själva kostnaden för Jubileums-året 

medräknade.  

Inför 2023 kommer vi att behöva söka bidrag för att kunna genomföra ”Tå-

Veckan” för tex. Marknadsföring, föredragshållare, jubileums-broscher m.m. 

.Mvh 

Anders Modig 

Ordförande  

Åsle, Mularp & Tiarps Hembygdsförening 

info@asleta.se 

www.asleta.se 

’ 
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År prio Stuga/byggnad prio Aktivitet Status utförare 1

2018 1 Majes Stuga Exteriört 1 Takomläggning klart Högstena Tak & Golv

1 Renovera skorsten klart Högstena Tak & Golv

1 Se över röta i väggtimmer klart Högstena Tak & Golv

1 Fixa Vatt-bräda klart Högstena Tak & Golv

2 Fixa rörskador i tak klart Högstena Tak & Golv

3 Måla hela stugan klart

Interiört 2 Putslagning klart

3 Omtapetsering klart

3 Måla väggar klart

2 se över alla inventarier klart

4 Fixa …...  Utrymme klart

5 Fixa grundstenar 2021

2018 2 Smålänningens Stuga Exteriört 1 Takomläggning klart Högstena Tak & Golv

1 Renovera skorsten klart Högstena Tak & Golv

1 Se över röta i väggtimmer klart Högstena Tak & Golv

1 Genomgång alla fönster klart

3 Måla hela stugan klart

Interiört 2 renovera valvspis klart

2 se över alla inventarier klart

3 Inreda Hallbergs handelsbod klart

5 Fixa grundstenar 2021

2021 4 Informationsskjul Exteriört 1 Takomläggning 2022 K-Märkt Byggnadsvård

1 Genomgång alla fönster 2021

3 Måla hela stugan 2021

Interiört 2 utöka utställningsytor m.m. 2022

2 se över alla inventarier 2021

3 Inreda "biljettkuren" klart

2018 3 Hommans-Larsa stuga Exteriört 1 Takomläggning klart Högstena Tak & Golv

1 Renovera skorsten klart Högstena Tak & Golv

2 Genomgång alla fönster klart
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3 Måla hela stugan klart

Interiört 5 Fixa grundstenar 2021

2 se över alla inventarier klart

2018 3 Hommans-Nisa stuga Exteriört 1 Takomläggning klart Högstena Tak & Golv

1 Renovera skorsten klart Högstena Tak & Golv

2 Genomgång alla fönster klart

3 Måla hela stugan klart

Interiört 5 Fixa grundstenar 2021

2 se över alla inventarier klart

2014 3 Friarekammaren Exteriört 1 Takomläggning 2022 Högstena Tak & Golv

2 Genomgång alla fönster klart

3 Måla hela stugan klart

Interiört 5 Fixa grundstenar 2021

2 se över alla inventarier klart

2019 3 Fjäll-Svenna Stuga Exteriört 1 Takomläggning klart

1 Renovera skorsten klart

2 Genomgång alla fönster klart

3 Måla hela stugan klart

Interiört 5 Fixa grundstenar 2021

2 se över alla inventarier klart

2019 3 Fjäll-Svenna Lagård Exteriört 1 Takomläggning klart Högstena Tak & Golv

3 Måla hela stugan klart

Interiört 5 Fixa grundstenar 2021

2 "städa och inreda" klart

2019 3 Stiorna (3 st) Exteriört 1 Takomläggning klart Högstena Tak & Golv

3 Måla alla stior klart

Interiört 5 Fixa grundstenar 2021

2 "städa och inreda" klart

2019 3 Smedjan Exteriört 1 Mossa bort från tak klart

1 Renovera bälg klart Högstena Tak & Golv

2 Genomgång alla fönster klart

3 Måla hela stugan klart

Interiört 5 Fixa grundstenar 2021



2 se över alla inventarier 2021

2019 3 Johannesa Stuga Exteriört 1 Takomläggning klart

1 Renovera skorsten klart

2 Genomgång alla fönster klart

3 Måla hela stugan klart

4 Ny dörr till Linberedningen Klart

Interiört 5 Fixa grundstenar 2021

2 se över alla inventarier klart

2020 3 Malmes Stuga Exteriört 1 Nya vinsskivor 2021

1 Renovera skorsten klart

2 Genomgång alla fönster klart

3 Måla hela stugan klart

4 Måla om ytterdör 2021

Interiört 5 Fixa grundstenar 2021

2 se över alla inventarier klart

2018 3 Friskoppa stuga Exteriört 1 Takomläggning klart Högstena Tak & Golv

1 Renovera skorsten klart Högstena Tak & Golv

2 Genomgång alla fönster klart

3 Måla hela stugan klart

4 se över inredning i Snickar boden 2021

5 säkra jordkällaren klart

Interiört 5 Fixa grundstenar 2021

2 se över alla inventarier klart

2014 3 Backmans stuga Exteriört 1 Takomläggning klart Högstena Tak & Golv

1 Renovera skorsten klart Högstena Tak & Golv

2 Genomgång alla fönster klart

3 Måla hela stugan klart

4 se över inredning i vedboden 2021

Interiört 5 Fixa grundstenar 2021

2 se över alla inventarier klart

2021 3 Kylens stuga Exteriört 1 Takomläggning 2021

1 Renovera skorsten 2021

2 Genomgång alla fönster 2021



3 Måla hela stugan 2021

Interiört 5 Fixa grundstenar 2021

2 se över alla inventarier klart

2021 3 Visthusboden Exteriört 1 Renivera dörrfoder 2021

2 Genomgång alla fönster 2021

3 Måla hela stugan 2021

Interiört 2 se över alla inventarier klart

2021 3 Skiftesverkslagård Exteriört 1 Renovering alla yttre väggar/gavlar 2021 Högstena Tak & Golv

1 Renovera tröskvandring 2021 Högstena Tak & Golv

3 Måla hela lagårn 2021

Interiört 5 Inreda utrymmen inkl. golv för framtida events 2021

2 se över alla inventarier klart

2020 3 Museet Exteriört 1 Täta taket klart

Interiört 5 Sätta upp spotlights 2021

2021 3 Hägges Kvarn Exteriört 1 Bygga nytt vattenhjul Klart

1 Gräva ut damm Klart

3 Renovera rännan Klart

Interiört 5 Sätta upp belysning 2021

Övriga insatser ;

2020 Säker gunga till lekplatsen klart

2020 Nyplantera/föryngra  fruktträd klart

2020 Sätta upp fågelholkar klart Falbygdens Fågelklubb

2021 Röja ut i Kolaforsen klart

2021 Ta fram utställningsmaterial 2021

2020 Utebelysning på lekplatsen klart



utförare 1 Bidrag Bidrag

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Extern hantverkare

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen sökes

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen påbörjat

Hembygdsföreningen sökes Samarbete med Falköpings Museum

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen
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Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen sökes

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen Plåtko på plats

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen Plåtgrisar på plats

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen sökes Hantverkare hittad

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen



Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen



Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet + pågår

Hembygdsföreningen Länsstyrelsen/Västarvet + pågår

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen Falköpings Kommun

Hembygdsföreningen

30 st

Hembygdsföreningen

Hembygdsföreningen pågår sedan 2 år

Hembygdsföreningen
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§ 153 Dnr 2021/00470 

Ansökan från föreningen Alphems Arboretum om 
kommunstrategiskt bidrag för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beviljar föreningen Alphems Arboretums ansökan om 

kommunstrategiskt bidrag för år 2022 med 200 000 kronor. 

Bakgrund 

Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag 

till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att 

uppfylla Falköpings kommuns mål. Alphems Arboretum beskriver i sin 

ansökan att de bidrar till ett socialt hållbart Falköping och ett näringsliv som 

utvecklas, genom att bevara och utveckla ett grönområde i kommunen samt 

genom att vara ett turistmål.  

I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges vilka villkor som ska vara uppfyllda 

för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om 

ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell 

återbetalning samt övriga villkor. 

För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande: 

 Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. 

 Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj 

varje år. 

 Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till 

kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.  

Alphems Arboretum har ansökt om ett kommunstrategiskt bidrag om 

234 301 kronor för år 2022. 

Förvaltningens bedömning 

Alphems Arboretum har beviljats kommunstrategiskt bidrag sedan 2012. 

Ansökningen tydliggör att bidraget främst ska användas för att finansiera en 

vaktmästartjänst. Föreningen får för denna tjänst en ersättning från 

Arbetsförmedlingen om 124 123 kronor och rapporterar att lönekostnaderna 

för år 2020 var 188 111 kronor. Den ansökta summan bedöms därför inte 

uppfylla kravet om att föreningen ska stå för en rimlig del av kostnaden för 

vaktmästartjänsten.  

Föreningen beräknar att vaktmästartjänsten för år 2021 totalt kommer uppgå 

till 391 813 kronor, varav lönebidraget från Arbetsförmedlingen är 157 512 

kronor. Den ansökta summan, 234 301 kronor, är så formulerad för att täcka 

de resterande kostnaderna för vaktmästartjänsten. Detta kan inte heller anses 

uppfylla riktlinjerna för att föreningen ska stå för en rimlig del av kostnaden.  
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De totala kostnaderna för föreningens verksamhet var under år 2020, 

432 571 kronor. För att kommunstyrelsens bidragsgivning ska följa 

riktlinjerna och kunna fungera mer likvärdigt för andra föreningar, föreslår 

kommunledningsförvaltningen att föreningen beviljas kommunstrategiskt 

bidrag om 200 000 kronor. Bidragsgivningen svarar då för lite mindre än 

hälften av de totala kostnaderna för föreningen och riktas därmed till all 

föreningsverksamhet, och inte enbart till finansiering av vaktmästartjänst.  

Finansiering 

Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning, 

kommunstrategiska bidrag för år 2022 med 200 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-15 

Följande handlingar från Alphems Arboretum, 

 Ansökan 

 Stadgar 

 Resultatrapport 

 Revisionsberättelse 

 Vaktmästarlön 

 Verksamhetsbeskrivning 

 Årsmötesprotokoll       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförv. Hållbar kommunikation 

 

Per Larsson   Kommunutvecklare      per.a.larsson@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 

Ansökan från föreningen Alphems Arboretum om 
kommunstrategiskt bidrag för år 2022  

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beviljar föreningen Alphems Arboretums ansökan om 

kommunstrategiskt bidrag för år 2022 med 200 000 kronor.        

Bakgrund 

Syftet med kommunstrategiska bidraget är att på en strategisk nivå ge bidrag 

till sådan föreningsverksamhet som kommunstyrelsen bedömer bidrar till att 

uppfylla Falköpings kommuns mål. Alphems Arboretum beskriver i sin 

ansökan att de bidrar till ett socialt hållbart Falköping och ett näringsliv som 

utvecklas, genom att bevara och utveckla ett grönområde i kommunen samt 

genom att vara ett turistmål.  

I ”Riktlinjer för föreningsbidrag” anges vilka villkor som ska vara uppfyllda 

för att en förening ska vara bidragsberättigad, information om 

ansökningsförfarandet, vilka krav som ställs på redovisning och eventuell 

återbetalning samt övriga villkor. 

För kommunstrategiskt bidrag gäller bland annat följande: 

 Föreningen ska själv svara för en rimlig del av kostnaderna. 

 Ansökan ska vara Falköpings kommun tillhanda senast den 31 maj 

varje år. 

 Redovisning av hur bidraget har använts ska vara inkommen till 

kommunstyrelsen senast tre månader efter föreningens årsmöte.  

Alphems Arboretum har ansökt om ett kommunstrategiskt bidrag om 

234 301 kronor för år 2022. 

Förvaltningens bedömning 

Alphems Arboretum har beviljats kommunstrategiskt bidrag sedan 2012. 

Ansökningen tydliggör att bidraget främst ska användas för att finansiera en 

vaktmästartjänst. Föreningen får för denna tjänst en ersättning från 

Arbetsförmedlingen om 124 123 kronor och rapporterar att lönekostnaderna 

för år 2020 var 188 111 kronor. Den ansökta summan bedöms därför inte 
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uppfylla kravet om att föreningen ska stå för en rimlig del av kostnaden för 

vaktmästartjänsten. Föreningen beräknar att vaktmästartjänsten för år 2021 

totalt kommer uppgå till 391 813 kronor, varav lönebidraget från 

Arbetsförmedlingen är 157 512 kronor. Den ansökta summan, 234 301 

kronor, är så formulerad för att täcka de resterande kostnaderna för 

vaktmästartjänsten. Detta kan inte heller anses uppfylla riktlinjerna för att 

föreningen ska stå för en rimlig del av kostnaden.  

De totala kostnaderna för föreningens verksamhet var 432 571 kronor under 

år 2020. För att kommunstyrelsens bidragsgivning ska följa riktlinjerna och 

kunna fungera mer likvärdigt för andra föreningar, föreslår 

kommunledningsförvaltningen att föreningen beviljas kommunstrategiskt 

bidrag om 200 000 kronor. Bidragsgivningen svarar då för lite mindre än 

hälften av de totala kostnaderna för föreningen och riktas därmed till all 

föreningsverksamhet, och inte enbart till finansiering av vaktmästartjänst.  

Finansiering 

Finansieringen sker ur kommunstyrelsens bidragsgivning, 

kommunstrategiska bidrag för år 2022 med 200 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Stadgar 

Resultatrapport 

Revisionsberättelse 

Vaktmästarlön 

Verksamhetsbeskrivning 

Årsmötesprotokoll       

Beslutet ska skickas till 

Birgitta Eriksson, Alphems Arboretum  

Pia Ahlhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 

Per Larsson, kommunstrateg 

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 

 

 

Per Larsson 

Kommunutvecklare 
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STADGAR 

FÖRENINGEN ALPHEMS ARBORETUM 

§1 

Föreningens namn är Föreningen Alphems Arboretum. 

Föreningen har till ändamål att bevara och utveckla Alphems 
Arboretum i F. J. Gegerfeldts anda som botanisk trädgård och unik 
kulturhistorisk attraktion samt att driva lämplig verksamhet i 
anknytning till anläggningen. 

Föreningens organ är 

1. Föreningsstämma 

2. Styrelse 

3. Revisorer 

Till medlem i föreningen antas fysiska och juridiska personer som vill verka 

för föreningens ändamål. 

Medlemsskapet är öppet för alla, enskilda personer, företag, institutioner m.fl. 

Medlem är skyldig att senast vid anfordran erlägga i vederbörlig ordning 

fastställda avgifter till föreningens förvaltning och andra gemensamma 

ändamål och att i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 

Styrelse 

Styrelsen består av sju ledamöter och suppleanter till dessa. 

Därav utser Sörby-Floby Hembygdsförening och Floby Samhällsförening vardera en 

ledamot med suppleant. 

Ordföranden väljs av föreningsstämman för en tid av ett (1) år i taget. 

Övriga ledamöter (4) och suppleanter (3) väljs av föreningsstämman för två (2) år i taget. 

Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer. 

Styrelsen har sitt säte i Floby församling i Falköpings kommun. 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess 

angelägenheter samt beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden, angående 

vilka ej annorlunda bestämmes i dess stadgar. Styrelsen får utse en eller flera 

personer att ensamma eller i förening teckna föreningens firma. 

Styrelsen åligger att: 

1. verkställa av föreningsstämman fattade beslut 

2. handha föreningens ekonomiska angelägenheter och däröver föra räkenskaper 

3. utse föreningens tjänstemän samt fastställa instruktioner för dessa 



4. tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga kommittéer samt fastställa 

instruktioner för dessa 

5. till årsstämman avgiva årsredovisning för senast till ändalupna räkensakspsår även 

som förslag till budget för nästföljande räkenskapsår 

6. besluta om uteslutning av medlemmar 

7. verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna målsättning. 

Styrelsen sammanträder, när ordföranden så finner erforderligt eller minst fyra 

ledamöter av styrelsen det begär. 

Kallelse med föredragningslista skall i god tid före sammanträde tillställas ledamöter 

och suppleanter. 

Suppleant, som ej tjänstgör för ordinarie ledamot, äger deltaga i förhandlingarna 

men ej i besluten. 

Styrelsen är beslutsför då minst fyra (4) ledamöter är närvarande. Beslut inom 

styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som 

ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning. 

Omröstning i styrelsen sker öppet. 

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 

Räkenskaper och revision 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

Styrelsens årsredovisning skall senast den 1 febr överiämnas till föreningens revisorer. 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en på 

årsstämman utsedd revisor samt en revisor utsedd av Falköpings kommun För 

revisorerna utses personliga suppleanter. 

Revisorerna skall senast den 15 februari avgiva berättelse över sin granskning. 

Om årsstämma och extra stämma 

Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter 
utövas å stämma. Årligen avhålles undertiden 1 mars - 1 april, å dag som 
styrelsen bestämmer, en ordinarie stämma, benämnd årsstämma. För 
behandling av visst ärende skall extra stämma hållas, när styrelsen finner 
erforderligt eller då det skriftligen med angivande av anledningen begärs av 
minst tio medlemmar. I ärende som skall behandlas å sådan stämma, har 
styrelsen att avgiva utlåtande. 

Kallelse till stämma skall avsändas till samtliga medlemmar och/eller 
meddelas genom annons i Falköpings Tidning, till årsstämma senast 
två veckor och till extra stämma senast en vecka före stämman. 

Senast två veckor före årsstämman skall till styrelsens ledamöter utsändas 
föredragningslista, upptagande de ärenden, som skall å stämman förekomma 



till behandling. I kallelse till extra stämma skall angivas det ärende, som 
föranlett stämmans sammankallande. 

Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma: 

1. upprättande av röstlängd 

2. val av justeringsmän, tillika vid behov fungerande som valkontrollanter 

3. fråga om stämmans behöriga utlysande 

4. behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret 

5. revisorernas berättelse för samma tid 

6. fråga om balansräkningens fastställande samt disposition av tillgängliga 

vinstmedel 

7. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 

8. beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår 

9. val av styrelseledamöter 

10. val av ev kommittéledamöter och suppleanter 

11. val av revisorer och revisorssuppleanter 

12. behandling av ärende som styrelsen hänskjutlt till stämman eller enskild ledamot 

föreslagit till behandling. 

Motioner eller ärende till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 31/12. 
Ärende, som ej varit upptaget på föredragningslistan, må ej stämman företagas 
till avgörande. 

Å extra stämma må till avgörande företagas allenast ärende, som varit upptaget 

i kallelsen till stämman. 

Stämman hålles å ort som styrelsen bestämmer. 

Förhandlingarna leds av föreningens ordförande eller vid förfall för honom vice 

ordförande. 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Vid stämman har varje medlem en röst. 
Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum. om 

någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annoriunda bestämma, med 

enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden 

biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning. 

Ledamot av styrelsen äger icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet för 

förvaltningsåtgärd, för vilken han är ansvarig, och ej heller i val av revisor. 

Om avgifter 

Medlem erlägger årsavgift med belopp som fastställes av årstämman 

Årsavgift för nyinträdande medlem erlägges vid inträdet. Övriga medlemmar 

erlägga årsavgift för löpande räkenskapsår före april månads utgång. 

Erlagda avgifter återbetalas icke. 



Styrelsen äger, om skäl därtill är, helt eller delvis medgiva medlem befrielse 

från erläggande av årsavgift. 

§ 18 
Uteslutning må ej beslutas, innan medlem haft tillfälle yttra sig. Medlem 
är pliktig efterkomma anmaning att avgiva svaromål samt att, om så 
påkallas, härför personligen infinna sig inför styrelsen. 

Ändring av stadgar och upplösning av föreningen 

Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av föreningen är ej 

giltig, med mindre beslutet fattats vid två på varandra följande stämmor, 

därav minst en årsstämma, och vid den stämma, som sist hålles, biträtts 

av minst två tredjedelar av de röstande. 

Kallelse till sista stämman må ej ske, innan första stämman hållits. 

För giltighet krävs dessutom att Sörby-Floby Hembygdsförening godkänt ändringen. 

Ett sådant godkännande skall tecknas på protokollet från den stämma, som senast 

beslutade i frågan. 

Stämma, som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om disposition av dess 

egendom. Denna må under inga omständigheter fördelas av medlemmarna. 

Dessa stadgar träder i kraft den 21/6 1988. 
(Dessa stadgar antogs först vid ordinarie årsstämman 28/11 1996 och har sedan 

slutligen fastställts vid ordinarie årsstämman 11/12 1997.) 

( Vid årstämman 7/3 2012 och 6/3 2013 togs beslut att i §6 ta bort "personliga" 

suppleanter.) 

( Vid årstämman 26/3 2019 och 25/3 2020 togs beslut att i §6 ändra till 

3 suppleanter istället för 5.) 



Resultatrapport Alphems Arboretum 2020 Resultat Förslag 

benämning  Budget 2020 2020  Budget 2021 

Entre  53 000 kr 43 352 kr  50 000 kr 

Guidning  8000kr 400 kr  8 000 kr 

Växtförteckning  2000kr 60 kr  kr 

Souvernier  2 000 kr 634 kr  2 000 kr 

Lotteri  9 000 kr 5 281 kr  9 000 kr 

Tippspromenad  3 000 kr kr  3 000 kr 

Gåva  1 000 kr 10 300 kr  1 000 kr 

Övrigt  4 000 kr 8 616 kr  4 000 kr 

Uthyring lokal  12 000 kr 3 000 kr  12 000 kr 

Medlavgifter  32 000 kr 32 980 kr  34 000 kr 

Sponsorintäkter  18 000 kr 19 500 kr  19 000 kr 

  144 000 kr 124 123 kr  142 000 kr 

Kommunbidrag  200 000 kr 200 000 kr  200 000 kr 

Lönebidrag   150  kr 123 941 kr  150 000 kr 

Bidrag  30 000 kr 40 000 kr  30 000 kr 

Övriga ersättningar  kr 30 000 kr  kr 

Summa intäkter  524 000 kr 518 064 
kr 

 522 000 kr 

Inköp matr o varor  1 000 kr 4 947 kr  1 000 kr 

Vinster  3 000 kr 2 162 kr  3 000 kr 

Underhållning  3 000 kr   3 000 kr 

El  20 000 kr 12 405 kr  18 000 kr 
Lokaltillbehör  7 000 kr 35 940 kr  15 000 kr 

Städning o renhållning  1 000 kr 3 498 kr  2 500 kr 

Reparation o underhåll av lokal  75 000 kr 55 341 kr  60 000 kr 

Miljö o vattenprov  5 000 kr 6 036 kr  8 000 kr 

larmet  2 000 kr 469 kr  1 000 kr 

Parkanläggning växter  15 000 kr 13 000 kr  15 000 kr 

Parkanläggning drivmedel  5 000 kr 3 727 kr  4 000 kr 

Parkanläggning övrigt  2 000 kr 8 422 kr  2 000 kr 

Förbrukningsmatrial  4 000 kr 3 757 kr  4 000 kr 

Arbetskläder/skyddsmaterial  1 000 kr 883 kr  1 000 kr 

Annonsering  9 000 kr 4 269 kr  9 000 kr 

Representation/uppvaktning  10 000 kr 9 037 kr  10 000 kr 

Kontorsmaterial/bokför.kostnader  5 000 kr 1 597 kr  3 000 kr 

Telefon  1 000 kr 300 kr  1 000 kr 

Porto  1 500 kr 1 254 kr  1 500 kr 

Försäkringar  14 500 kr 15 692 kr  16 000 kr 

Övrigt  kr kr   

Bankkostnader  2 000 kr 1 962 kr  2 000 kr 

Lön  283 000 kr 188 111 kr  280 000 kr 

Bilersätttning  1 000 kr kr  1 000 kr 

Arb.avg  89 000 kr 47 023 kr  89 000 kr 



Fora  11 000 kr 10 103 kr  11 000 kr 

Löneskatt  3 000 kr 2 736 kr  3 000 kr 

Summa kostnader

 

 574 000 kr 432 671 kr  564 000 kr 

Resultat  50 000 kr 85 393 kr  - 42 000 kr 

Floby 20201231 Birgitta Eriksson kassör 



Revisionsberättelse för föreningen Alphems Arboretum 

Vi har granskat bokslut och bokföringen samt styrelsens förvaltning 

för verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. 

Vi har även granskat styrelsens bestult och åtgärder. 

Bokföring och förvaltning har utförts på ett mycket tillfredställande sätt. 

Vi tillstyrker att: 1. Resultaträkningen och balansräkningen fastställs. 

2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

Floby 2021-03-03 

 



Månadslön 23 575 kr  282 900 kr 

sem.tillägg 0,605 0/0 25 dagar 134 kr 3 350 kr 

Årslön  286 250 kr 

Arbsgivaravgift 31 ,42% 89 940 kr 

 

Fora 4,41 0/0 12 624 kr  

Löneskatt 3 000 kr  

Summa avgifter  105 563 kr 

Summa lönekostnader  391 813 kr 

Lönebidrag 13 126 kr 157 512 kr 

 

Summa lönebidrag  157 512 kr 



Underlag för ansökan till Falköpings kommun gällande 

bidrag till 

vaktmästarlö

n 

Ansökt bidraq 

 

234 301 kr 



Turistmål och rekreation, en lugn och skön plats i en kulturpark. 

Föreningen har till ändamål att bevara och utveckla Alphems Arboretum i F. J. Gegerfeldts anda som 

botanisk trädgård och unik kulturhistorisk attraktion samt att driva lämplig verksamhet i anknytning 

till anläggningen. 

Alphem är en av landets största trädsamlingar anlagd av en enskild person. 

Se mer info på hemsidan www.alphem.se 



Protokoll vid Föreningen Alphems Arboretums årsstämma 

den 6 april 2021 

Pga covid 19 pandemin och dess restriktioner, hålls detta år årsstämman med endast styrelsen 

närvarande. Vi har skickat ut en information om detta, ett förslag till dagordning, 

verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultatsrapport och revisorsberättelse till alla 

medlemmar med möjligheter till frågor och kommentarer per brev, telefon eller mejl inför 

stämman. 

Närvarande: Gunvor Blixt, Kerstin Ek, Sören Eliasson, Birgitta Eriksson, Annika Hollsing, 

Ulrick Johansson, Bengt Kjell, Kjell-Åke Larsson, Lisbeth Rosén, Lennart Torstensson 

Oppnande: Stämman öppnas av ordförande Lennart Torstensson 

Val av ordförande och sekreterare under stämman: Vi väljer Lennart till 

ordförande och Annika Hollsing till sekreterare. 

Justerare: Vi väljer Lisbeth Rosén till justerare. 

§4 Fastställande av dagordning: Vi fastställer dagordningen. Inga frågor eller kommentarer har 

inkommit från våra medlemmar. 

Årsstämmans stadgeenliga utlysning: alla handlingar är utskickade två veckor före 

stämman 

Resultatsrapporten fiir år 2020 godkännes och bifogas. 

Revisorernas berättelse bifogas. 

Ansvarsfrihet: Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Bifogas. 

Vi beslutar om oförändrad medlemsavgift tör 2022: för familj 150 kr och för 

enskilda 1 00 kr. 

Verksamhetsberättelsen godkännes och bifogas. 

Valberedningen: ordförande för 2021: Valberedningen föreslår Sören Eliasson 

till ordförande på I år, då Lennart Torstensson på egen begäran avgår. Han väljes. 

Valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamöter: föreslår omval av 

Ulrick Johansson och Annika Hollsing på 2 år och dessa väljes. Gunvor Blixt 

och Birgitta Eriksson är kvar i styrelsen. 

Ordinarie ledamöter dessutom: Tomas Täng från Samhällsföreningen och Kjell-

Åke Larsson från Hembygdsföreningen. 

Årsstämma 6 april 2021 för föreningen Alphems arboretum 



Valberedningens förslag som ersättare inom styrelsen: föreslår nyval av 

Lennart Torstensson och omval av Kerstin Ek till ersättare och dessa väljes. 

Bengt Kjell är kvar som ersättare. 

Övriga ersättare: Lena Täng från Samhällsfóreningen och Lisbeth Rosén från 

Hembygdsföreningen. 

Valberedningens förslag till revisor och ersättare: föreslår omval av Bertil 

Svarén som ordinare revisor och Gunilla Andersson som ersättare. Dessa väljes. 

Representant för kommunen är Lars Elindersson. 

Förslag till valberedning: Styrelsen föreslår omval av Karl-Erik Hansson och Stig 

Eriksson (sk) till valberedning För 2022. Dessa väljes. 

Verksamhetsplan för 2021 och budgetförslag för 2021: Förslag till 

verksamhetsplan 2021 och budget för 2021 diskuteras och förslagen godkännes. 

Övrigt: Styrelsen har förhoppningen att kunna ha en vanlig årsstämma nästa år. 

§ 16 Årsstämman för år 2021 avslutas av ordförande Lennart Torstensson. Ordförande 

avtackas för sitt arbete som ordförande i styrelsen. Anne-Marie Ahlin Johansson 

avtackas för sitt mångåriga arbete i styrelsen. Marita Kjell tackas för en stölTe 

donation. Vi tackar också Elof Bergström för hans stora engagemang i 

föreningen. 

 

ordförande sekreterare justerare 

Årsstämma 6 april 2021 för föreningen Alphems arboretum 
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§ 154 Dnr 2021/00451 

Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om medel ur 
kommunstyrelsens bidragsform "Större investeringar" 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens ansökan om större 

investeringsstöd till Brismene bygdegårdsförening och Solberga 

hembygdsförening.        

Bakgrund 

Detta är första gången en nämnd ansöker om större investeringsstöd för två 

föreningars räkning. De båda föreningarna bedöms inte i detta underlag – 

snarare är själva tillvägagångssättet i fokus och någon bedömning om 

föreningarnas berättigande till bidrag i vidare bemärkelse berörs inte.  

Enligt riktlinjerna för större investeringsstöd ska ansökan om detta lämnas i 

maj ett år innan utbetalning kan väntas. Detta för att investeringsstöd ofta 

handlar om större summor pengar och därför måste inkluderas i den 

kommunövergripande budgetprocessen. Det som önskas undvika är den 

situation som uppstår med denna ansökan, som inlämnas i oktober samma år 

som bidragen önskas betalas ut – större investeringsstöd som inte kan 

beviljas utan att det innebär att budgetramen överstigs. En anledning till att 

ansökningen inte föreslås beviljas är att den är inlämnad för sent.  

Kultur- och fritidsnämnden beskriver i sitt underlag de ansöker om stöd till 

föreningarna av anledningen att nämndens egen budget inte räcker till. 

Dessvärre räcker inte heller kommunstyrelsens budgetpost för 

investeringsbidrag för föreningarna heller, vilket leder till andra anledningen 

till att ansökningen inte föreslås beviljas – medel finns inte.  

Den tredje anledningen till att bidraget inte föreslås beviljas är för att det 

enligt riktlinjerna inte godkänns att en nämnd ansöker om bidrag för 

föreningars räkning. Kommunstyrelsens bidragsgivning vilar dels på 

riktlinjen om att föreningar själva ansöker om bidrag, oavsett om det är 

investeringsbidrag eller kommunstrategiska bidrag.  

För att investeringsstöden till de båda föreningarna ska kunna hanteras bör 

de båda, separat, ansöka om detta, med vetskapen om att deras ansökning 

kommer hanteras under år 2022 för eventuell utbetalning under år 2023.  

Av ovanstående skäl föreslår kommunledningsförvaltningen att inte bevilja 

större investeringsstöd till kultur- och fritidsnämnden för Brismene 

bygdegårdsförening och Solberga hembygdsförening.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-15 

Kultur- och fritidsnämnden §65/2021       
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 Kommunstyrelsen 

Ansökan från kultur- och fritidsnämnden om medel ur 
kommunstyrelsens bidragsform "Större investeringar" 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens ansökan om större 

investeringsstöd till Brismene bygdegårdsförening och Solberga 

hembygdsförening.         

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 26 oktober 2021, § 65, att ansöka 

om att kommunstyrelsen ska bevilja Brismene bygdegårdsförening och 

Solberga hembygdsförening större investeringsstöd om totalt 535 912 kronor 

för år 2021. I bakgrunden till beslutet beskriver kultur- och fritidsnämnden 

att antalet ansökningar av bidrag från föreningslivet i Falköping varit stort i 

flera år och att stöd inte har kunnat utbetalas i tid samt att nämndens 

budgetram inte täckt efterfrågan av bidrag. Nämndbeslutet innehåller också 

en beskrivning av de båda föreningarnas verksamheter samt deras 

bidragande till uppfyllnad av flerårsplanens uppsatta mål.  

Förvaltningens bedömning 

Detta är första gången en nämnd ansöker om större investeringsstöd för två 

föreningars räkning. De båda föreningarna bedöms inte i detta underlag – 

snarare är själva tillvägagångssättet i fokus och någon bedömning om 

föreningarnas berättigande till bidrag i vidare bemärkelse berörs inte.  

Enligt riktlinjerna för större investeringsstöd ska ansökan om detta lämnas i 

maj ett år innan utbetalning kan väntas. Detta för att investeringsstöd ofta 

handlar om större summor pengar och därför måste inkluderas i den 

kommunövergripande budgetprocessen. Det som önskas undvika är den 

situation som uppstår med denna ansökan, som inlämnas i oktober samma år 

som bidragen önskas betalas ut – större investeringsstöd som inte kan 

beviljas utan att det innebär att budgetramen överstigs. En anledning till att 

ansökningen inte föreslås beviljas är att den är inlämnad för sent.  

Kultur- och fritidsnämnden beskriver i sitt underlag de ansöker om stöd till 

föreningarna av anledningen att nämndens egen budget inte räcker till. 
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Dessvärre räcker inte heller kommunstyrelsens budgetpost för 

investeringsbidrag för föreningarna heller, vilket leder till andra anledningen 

till att ansökningen inte föreslås beviljas – medel finns inte.  

Den tredje anledningen till att bidraget inte föreslås beviljas är för att det 

enligt riktlinjerna inte godkänns att en nämnd ansöker om bidrag för 

föreningars räkning. Kommunstyrelsens bidragsgivning vilar dels på 

riktlinjen om att föreningar själva ansöker om bidrag, oavsett om det är 

investeringsbidrag eller kommunstrategiska bidrag.  

För att investeringsstöden till de båda föreningarna ska kunna hanteras bör 

de båda, separat, ansöka om detta, med vetskapen om att deras ansökning 

kommer hanteras under år 2022 för eventuell utbetalning under år 2023.  

Av ovanstående skäl föreslår kommunledningsförvaltningen att inte bevilja 

större investeringsstöd till kultur- och fritidsnämnden för Brismene 

bygdegårdsförening och Solberga hembygdsförening.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämnden §65/2021       

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 

Per Larsson 

Kommunutvecklare 
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§ 155 Dnr 2021/00494 

Samarbetsavtal mellan Skara, Skövde och Falköpings 
kommuner om besöksnäringsutveckling inom Visit 
Hornborgasjön under åren 2022-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

 1 Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Skara kommun och 

Skövde kommun ingå ett samarbetsavtal gällande en hållbar 

destinationsutveckling i området runt Hornborgasjön samt planering och 

genomförande av det årliga evenemanget Trandansen. 

2 Samarbetsavtalet omfattar fem år, 2022–2026. Uppsägning av avtalet kan 

tidigast göras efter 3 år, vilket måste meddelas senast 12 månader innan, 

det vill säga den 1 januari 2024. 

3 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera samarbetet med 350 000 kronor 

per år. Kostnaden räknas upp enligt konsumentprisindex.  

4 Finansiering sker med medel från näringslivsavdelningens budget för år 

2022, 2023 och 2024 och vidare 2025 och 2026 om kommunen inte väljer 

att säga upp avtalet. 

5 Falköpings kommun fungerar som anställningsmyndighet för 

affärsutvecklaren inom Visit Hornborgasjön. 

6  Beslutet om samarbetsavtalet och dess finansiering gäller under 

förutsättning att Skara kommun och Skövde kommun beslutar i enlighet 

med det framtagna förslaget.  

Sammanfattning 

Visit Hornborgasjön är sedan 2015 ett organiserat och resurssatt samarbete 

mellan turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde kommuner, på 

uppdrag och enligt beslut från respektive kommunstyrelse. Det finns en 

sammanhållande affärsutvecklingsresurs med en 50 % tjänstgöringsgrad som 

tillsammans med representanter från varje kommun och samarbetspartners 

såsom ex Länsstyrelsen Västra Götaland, arbetar med att utveckla 

destinationen Visit Hornborgasjön inkluderat evenemanget Trandansen 

tillsammans med näringslivet och ideella krafter. 

Det nuvarande samverkansavtalet löper ut den 31 december 2021(KS 

2018/00278 840). Kommunledningsförvaltningen föreslår därför 

kommunstyrelsen att tillsammans med Skara kommun och Skövde kommun 

ingå ett samarbetsavtal med start 1 januari 2022 och fem år framåt gällande 

destinations – och besöksnäringsutvecklingen i området runt Hornborgasjön 

inkluderat engagemang i evenemanget trandansen. Eventuell uppsägning av 

avtalet kan tidigast göras efter 3 år. Den årliga kostnaden på 1 050 000 
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kronor fördelas lika mellan kommunerna vilket innebär 350 000 kronor per 

kommun och år.  

Grunden i samarbetet består i finansiering av en affärsutvecklare på 50% och 

förvaltningen föreslår vidare att Falköpings kommun fungerar som 

anställningsmyndighet för affärsutvecklaren inom Visit Hornborgasjön. 

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 

protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-17 

Samarbetsavtal Visit Hornborgasjön 2022 - 2026 
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Kommunledningsförvaltningen Näringslivsavdelningen 

 

Klara Börjesson   Turistchef   0702-56 42 44   klara.borjesson@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 

Samarbetsavtal mellan Skara, Skövde och Falköpings 
kommuner om besöksnäringsutveckling inom Visit 
Hornborgasjön 2022 till 2026 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Skara kommun och 

Skövde kommun ingå ett samarbetsavtal gällande en hållbar 

destinationsutveckling i området runt Hornborgasjön samt planering och 

genomförande av det årliga evenemanget Trandansen. 

2 Samarbetsavtalet omfattar fem år, 2022–2026. Uppsägning av avtalet kan 

tidigast göras efter 3 år, vilket måste meddelas senast 12 månader innan, 

det vill säga den 1 januari 2024. 

3 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera samarbetet med 350 000 kronor 

per år. Kostnaden räknas upp enligt konsumentprisindex.  

4 Finansiering sker med medel från näringslivsavdelningens budget för år 

2022, 2023 och 2024 och vidare 2025 och 2026 om kommunen inte väljer 

att säga upp avtalet. 

5 Falköpings kommun fungerar som anställningsmyndighet för 

affärsutvecklaren inom Visit Hornborgasjön. 

6 Beslutet om samarbetsavtalet och dess finansiering gäller under 

förutsättning att Skara kommun och Skövde kommun beslutar i enlighet 

med det framtagna förslaget.        

Sammanfattning  

Visit Hornborgasjön är sedan år 2015 ett organiserat och resurssatt 

samarbete mellan turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde 

kommuner, på uppdrag och enligt beslut från respektive kommunstyrelse. 

Det finns en sammanhållande affärsutvecklingsresurs med en 50 % 

tjänstgöringsgrad som tillsammans med representanter från varje kommun 

och samarbetspartners såsom ex Länsstyrelsen Västra Götaland, arbetar med 

att utveckla destinationen Visit Hornborgasjön inkluderat evenemanget 

Trandansen tillsammans med näringslivet och ideella krafter. 



 

  2(4) 

 

 

Det nuvarande samverkansavtalet löper ut den 31 december 2021(KS 

2018/00278 840). Kommunledningsförvaltningen föreslår därför 

kommunstyrelsen att tillsammans med Skara kommun och Skövde kommun 

ingå ett samarbetsavtal med start 1 januari 2022 och fem år framåt gällande 

destinations – och besöksnäringsutvecklingen i området runt Hornborgasjön 

inkluderat engagemang i evenemanget trandansen. Eventuell uppsägning av 

avtalet kan tidigast göras efter 3 år. Den årliga kostnaden på 1 050 000 

kronor fördelas lika mellan kommunerna vilket innebär 350 000 kronor per 

kommun och år.  

Grunden i samarbetet består i finansiering av en affärsutvecklare på 50% och 

förvaltningen föreslår vidare att Falköpings kommun fungerar som 

anställningsmyndighet för affärsutvecklaren inom Visit Hornborgasjön. 

Bakgrund 

Falköpings kommun har sedan mitten av 1990-talet varit engagerad i 

evenemanget Trandansen. Vidare har området runt Hornborgasjön sedan år 

2004 varit prioriterat för såväl Turistrådet Västsverige, Länsstyrelsen Västra 

Götaland som för kommunerna Falköping, Skara och Skövde där det har 

drivits såväl regionala som internationella projekt. 

Visit Hornborgasjön är sedan 2015 ett organiserat och resurssatt samarbete 

mellan turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde kommuner, på 

uppdrag och enligt beslut från respektive kommunstyrelse. (KS 2018/00278 

840) Det finns en sammanhållande affärsutvecklingsresurs med en 50 % 

tjänstgöringsgrad som tillsammans med representanter från varje kommun 

och samarbetspartners såsom ex Länsstyrelsen Västra Götaland, arbetar med 

att utveckla destinationen Visit Hornborgasjön tillsammans med näringslivet 

och ideella krafter. Samarbetet har varit en framgångsfaktor och genomsyras 

av goda relationer, förståelse kring varandras roller och kunskapsområden 

samt en överenskommen rollfördelning med målet att säkerställa ett känsligt 

naturvårdsområde och en levande landsbygd till gagn och nytta för såväl 

besöksnäringsaktörer som lokalbefolkning och besökare.  

Arbetet med den hållbara platsutvecklingen i området runt Hornborgasjön 

fungerar som ett modellbygge för hur man måste tänka generellt kring våra 

öppna landskap och känsliga natur, kring volymer besökare, 

tillgänglighet, regler för hur gästerna måste uppträda i varje läge och hur 

man bibehåller de lokalboendes positiva inställning till turismen och dess 

effekter. Visit Hornborgasjön har tillsammans med samarbetspartners 

påbörjat arbetet med att ta fram en strategisk utvecklingsplan – Visit 

Hornborgasjön, en hållbar destination på riktigt – vilken innehåller två spår 

med målet att de sammanstrålar och berikar varandra.  Det ena spåret 

behandlar det traditionella destinationsutvecklingsarbetet (besöksnäringen, 

produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling, värdskap, hjälpa 

besökaren att göra rätt mm) och det andra spåret handlar om det offentligas 

ansvar (samhällsplanering, infrastruktur, renhållning, förvaltning mm).  

I mars 2021 beviljades Visit Hornborgasjön projektmedel från Tillväxtverket 

till projektet ”Turism vid Hornborgasjön - arbetsmetoder för långsiktigt 

hållbar omställning med fokus på destinationsutveckling i samklang med 

samhällsplanering och regionala processer”. Målet med projektet är det 

arbetet inom turismen vid Hornborgasjön som redan är påbörjat ska bli en 

nationell arbetsmodell. Projektet pågår till april 2022.  
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Under våren 2021 påbörjades även en säsongsförlängande insats – ”Höst vid 

Hornborgasjön”, ett arbete med syfte att skapa kännedom om området under 

en annan säsong än våren. Arbetet kommer att fortsätta även under 2022.  

Visit Hornborgasjön är medarrangör via turistorganisationerna i Falköping, 

Skara och Skövde till evenemanget Trandansen; ett samarbete sedan många 

år med Länsstyrelsen, näringsidkare och ideella aktörer. Trandansen lockar 

varje vår, med undantag under de båda pandemiåren 2020 och 2021, drygt 

100 000 besök till området under de fyra till fem veckor som tranorna rastar 

vid Hornborgasjön på våren. En större besöksundersökning gjordes säsongen 

2018 med syfte att mäta de turistekonomiska effekterna av Trandansen för 

Falköping, Skara och Skövde kommuner samt för att ge information kring 

besökaren och besökarens vistelse i området. Denna kunskap har legat till 

grund för att utveckla Trandansen som reseanledning på ett hållbart sätt med 

koppling till utbudet i området runt Hornborgasjön.  

Pandemin ställde samarbetet kring Trandansen på sin spets. Under våren 

2020 handlade det om att pga reserestriktionerna balansera informationen 

kring transäsongen med tanke på den hårt drabbade näringen. Inför 

transäsongen 2021 handlade det om att med gemensamma krafter arbeta för 

att genomföra Trandansen på ett smittskyddssäkert sätt och undvika en 

nedstängning av platsen på grund av för mycket trängsel. Tack vare det 

redan goda samarbetet mellan kommunerna och Länsstyrelsen kunde man 

växla upp ytterligare och ta in ytterligare funktioner för att säkerställa ett 

godkännande från Smittskydd Västra Götaland. Genom tidigare erfarenhet 

av ett styrande värdskap, tydlig kommunikationsplan, gedigen kunskap och 

fakta utifrån den genomförda besöksundersökningen från 2018, 

trafikmätningar samt ett strukturerat samarbete kunde Transäsongen 2021 

genomföras.  

Trandansevenemanget kan ses som en modell för hur man bör och kan 

hantera överturism med respekt för områdets naturvärden, ge en kvalitativ 

och trygg upplevelse för besökarna samt gynna besöksnäringen. Människors 

ökande intresse för att vistas i naturen ställer krav på samarbete mellan 

förvaltningsgränserna. 

Förvaltningens bedömning 

För att hålla ihop den utveckling som området och dess aktörer befinner sig i 

liksom att möta upp de allt högre kraven på en hållbar destinations – och 

besöksnäringsutveckling samt på uppdrag av berörda kommunledningar i 

Falköping, Skara och Skövde och genom styrgruppen för Visit 

Hornborgasjön föreslås en fortsatt samarbetsform, avseende 2022 och fem år 

framåt.  

Grunden i samarbetet består i finansiering av en affärsutvecklare på 50%, 

upprättande och genomförande av årliga verksamhetsplaner, samt drift av det 

årliga evenemanget Trandansen enligt upprättat driftsavtal mellan 

Länsstyrelsen Västra Götaland och de tre ingående kommunerna. 

Syftet att på sikt verka som en hållbar destination, på riktigt, innebär, i detta 

samarbete, att främja en hållbar tillväxt, stötta utvecklingen av ekonomiskt 

hållbara företag genom affärsutveckling med betoning på affärsmognad och 

digitalisering, säsongsförlängande insatser för att på sikt kunna erbjuda 

besökarna en attraktiv Åretrunt destination. Det säsongsförlängande arbete 
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innefattar bland annat produktutveckling (exempelvis nya aktiviteter och 

reseanledningar) och paketering riktat mot målgrupper på hemmamarknaden 

och på närmarknader i Europa (exempelvis brittiska marknaden) och 

marknadsföring utifrån vad området klarar av. Vidare verka för hållbara 

transporter till och inom destinationen och användandet av ett styrande 

värdskap (hjälpa besökaren att göra rätt inkl. husbilar).  

Arbetet kommer att knyta an och genomföras tillsammans med regionala, 

nationella aktörer och myndigheter såsom till exempel Turistrådet 

Västsverige, Visit Sweden, Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgs 

Universitet. 

Finansiering 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att tillsammans 

med Skara kommun och Skövde kommun ingå ett samarbetsavtal gällande 

destinations – och besöksnäringsutvecklingen i området runt Hornborgasjön 

enligt beskrivningen ovan.  

Samarbetsavtalet omfattar fem år och reglerar att uppsägning av avtalet kan 

tidigast göras efter 3 år. Den årliga kostnaden på 1 050 000 kronor fördelas 

lika mellan kommunerna vilket innebär 350 000 kronor per kommun och år. 

Kostnaden räknas upp enligt konsumentprisindex.  

Utöver beviljade medel kommer kommunerna, via turistorganisationerna, att 

stödja och prioritera arbetet genom insatta resurser i form av befintlig 

personal, samt med ambitionen att växla upp grundfinansieringen med 

externa medel. Vidare behöver övriga berörda kommunala verksamheter 

stötta och bidra till områdets utveckling inom ramen för kommunernas 

offentliga leverans.  

Förvaltningen föreslår också att Falköpings kommun fungerar som 

anställningsmyndighet för affärsutvecklaren inom Visit Hornborgasjön.  

Verksamhetsuppdraget rapporteras till de tre kommunerna gemensamt. 

Besluten enligt denna tjänsteskrivning gäller under förutsättning att Skara 

kommun och Skövde kommun beslutar i enlighet med det framtagna 

förslaget.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-17 

Samarbetsavtal Visit Hornborgasjön 2022–2026 

Beslutet ska skickas till 

Skara kommun, skara.kommun@skara.se  

Skövde kommun, kommunstyrelsen@skovde.se  

Mats Olsson, Next Skövde, mats.olsson@nextskovde.se  

Ekonomiavdelningen 

Magnus Sundén, näringslivschef 

Sofia Lennström, affärsutvecklare, sofia.lennstrom@vastsverige.com 

Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef 

 

 

Klara Börjesson Sofia Lennström Magnus Sundén 

Turistchef  Affärsutvecklare Näringslivschef 

mailto:mats.olsson@nextskovde.se
mailto:sofia.lennstrom@vastsverige.com
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Avtalets namn: Visit Hornborgasjön Diarienr:    

Startdatum: 2022-01-01   

Typ av avtal: Samverkansavtal   

 

 

Avtalsparter 
Part 1.  Falköpings kommun, org.nr: 212000-1744 

Kontaktperson: Turistchef eller den som innehar därvid jämförlig tjänst inom 

kommunen.  

Part 2.  Skara kommun, org.nr: 212000-1702 

Kontaktperson: Turistchef eller den som innehar därvid jämförlig tjänst inom 

kommunen.  

Part 3.  Skövde kommun, org.nr: 212000-1710 

Kontaktperson. Turistchef eller den som innehar därvid jämförlig tjänst inom 

kommunen.  

 

 

Bakgrund 

Området runt Hornborgasjön har sedan 2011 varit ett prioriterat område för såväl Turistrådet 

Västsverige som för kommunerna Falköping, Skara och Skövde när det gäller att göra 

området exportmoget, dvs att professionalisera turismutvecklingen i området året runt och 

verka för att besökarna stannar längre och därmed bidra till en ökad turismekonomisk 

omsättning.  

 

Turistorganisationerna i Falköping, Skara och Skövde samarbetar sedan många år med 

Länsstyrelsen, näringsidkare och ideella aktörer kring att arrangera evenemanget Trandansen 

varje vår, vilket lockar över 100 000 besök till området under fyra-fem veckor. Turisternas 

konsumtion under transäsong genererar en specifik turistekonomisk omsättning på ca 53 mkr i 

de tre kommunerna, enligt den kvalitativa besöksundersökning som genomfördes säsongen 

2018.  

 

På uppdrag av berörda kommunledningar genom styrgruppen för Visit Hornborgasjön 

beskrivs nedan inriktningen på det organiserade samarbetet avseende 2022 och framåt 

gällande en hållbar destinationsutveckling i området runt Hornborgasjön samt planering och 

genomförande av evenemanget Trandansen.  

 

Syfte & Mål 

De tre kommunerna Falköping, Skara och Skövde vill tillsammans fortsätta utvecklingsarbetet 

inom ramen för Visit Hornborgasjön. Samarbetet syftar till att på sikt verka som en hållbar 

destination där destinationsutvecklingen går i samklang med samhällsplaneringen och 

pågående regionala och lokala processer. Målsättningen är att inspirera till hållbar tillväxt 

inom besöksnäringen i form av ökat antal gästnätter, företag och arbetstillfällen året om. 

Målet är vidare att säkerställa ett känsligt naturvårdsområde och en levande landsbygd till 

gagn och nytta för såväl besöksnäringsaktörer som lokalbefolkning och besökare.  



    2 (3) 

  

Ekonomi 

Den årliga budgeten är 1 050 tkr, insatsen fördelas lika på de tre parterna, dvs 350 tkr per part 

och år, och räknas upp enligt KPI 2022. Budgeten täcker en affärsutvecklare på 50%, 

övergripande drift av evenemanget Trandansen, samt aktiviteter utifrån årliga utformade 

verksamhetsplaner. 

 

Utöver beviljade medel kommer kommunerna att stödja och prioritera arbetet genom insatta 

resurser i form av befintlig personal, samt ambitionen att växla upp grundfinansieringen med 

externa medel.  

 

Omfattning och uppsägning 

Tid för denna överenskommelse är 2022-01-01 – 2026-12-31, det vill säga 5 år. Uppsägning 

av avtalet kan tidigast göras efter 3 år, vilket måste meddelas senast 12 månader innan om den 

ska träda i kraft 2025-01-01, dvs 2024-01-01. 

 

Om en avtalspart önskar avträda efter tre år från avtalets startdatum och därmed frångå detta 

samverkansavtal krävs ett skriftligt beslut från den kommun som begärt att få avträda. 

Kvarvarande kommuner fattar egna beslut gällande fortsatt samverkan.  

 

Organisation 

Beställare: Kommunstyrelsen i de tre kommunerna, Falköping, Skara och Skövde. 

Styrgrupp: Består av kommuncheferna eller motsvarande i respektive kommun. 

Styrgruppen godkänner den årliga verksamhetsplanen. Representanter från 

arbetsgruppen är adjungerade styrgruppen. 

Arbetsgrupp: Består av turistcheferna eller motsvarande i respektive kommun. 

Processtöd: Turistrådet Västsverige bidrar med processtöd till arbetet inom detta 

samarbetsavtal.  

 

Verksamhetsbeskrivning/Uppdrag 

Arbetet med att bygga upp Visit Hornborgasjön skall vidareutvecklas i form av vårdande och 

användande av varumärket samt fortsatt samarbete mellan de tre kommunerna, näringslivet, 

det ideella och det offentliga. Grunden i samarbetet består i finansiering av en 

affärsutvecklare på 50%, upprättande och genomförande av årliga verksamhetsplaner, samt 

drift av det årliga evenemanget Trandansen enligt upprättat driftsavtal mellan Länsstyrelsen 

Västra Götaland och de tre ingående kommunerna (upprättat 2019). Samarbetets årliga 

verksamhetsplaner tas fram av affärsutvecklaren tillsammans med arbetsgruppen och beslutas 

av styrgruppen senast i februari varje år. Verksamhetsplanerna skickas sedan till respektive 

kommunstyrelse för kännedom och eventuella inspel tas med i kommande års 

verksamhetsplan.  

 

Syftet att på sikt verka som en hållbar destination på riktigt innebär, i detta samarbete, att 

främja en hållbar tillväxt, stötta utvecklingen av ekonomiskt hållbara företag genom 

affärsutveckling med betoning på affärsmognad och digitalisering, säsongsförlängande 

insatser för att på sikt kunna erbjuda besökarna en attraktiv Åretrunt destination. Det 

säsongsförlängande arbete innefattar bland annat produktutveckling (exempelvis nya 

aktiviteter och reseanledningar) och paketering riktat mot målgrupper på hemmamarknaden 

och på närmarknader i Europa (exempelvis brittiska marknaden) och marknadsföring utifrån 

vad området klarar av. Vidare verka för hållbara transporter till och inom destinationen och 

användandet av ett styrande värdskap (hjälpa besökaren att göra rätt inkl. husbilar).  
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I slutet av 2019 har ett driftsavtal mellan kommunerna och länsstyrelsen upprättats gällande 

verksamheten på Trandansen under transäsong. I avtalet framgår att kommunerna ska ansvara 

för och bekosta gömslevärdar och deras utrustning samt sköta uthyrning av gömslen som skall 

vara bokningsbara fr om 1 oktober eller första vardagen därefter och så länge transäsongen 

pågår under våren. Intäkter från uthyrningen tillfaller Visit Hornborgasjön. Dessa uppgifter 

fördelas nu mellan kommunerna på följande sätt; Falköpings kommun ansvarar för det 

administrativa arbetet avseende gömsleuthyrningen under vårens transäsong inklusive 

ansvaret för gömslevärdar och dess utrustning samt sköter uthyrning av gömslen. Kostnader 

och intäkter bokförs på projektet/huvudboken för Visit Hornborgasjön. Länsstyrelsens 

åtagande specificeras i ”Driftsavtal Trandansen under transäsong” antaget 2019-12-13. 

 

Arbetet kommer att knyta an och genomföras tillsammans med regionala, nationella aktörer 

och myndigheter såsom till exempel Turistrådet Västsverige, Visit Sweden, Länsstyrelsen 

Västra Götaland och Göteborgs Universitet. 
 

Underskrifter 
 

Avtalspart: 

  

Avtalspart: 

Falköpings kommun  Skövde kommun 

 

Ort/datum:  Ort/datum: 

 

 

  

Underskrift: 

 

 Underskrift: 

   

Namnförtydligande: 

 

 Namnförtydligande: 

   

Befattning:  Befattning: 

 

 

Avtalspart: 

Skara kommun 

 

  

Ort/datum: 

 

 

 

Underskrift: 
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§ 157 Dnr 2021/00395 

Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per 
den 31 juli 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Skaraborgs 

kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2021.           

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund bildades år 2006 av 15 kommuner. 

Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemskommunernas intressen 

och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. 

Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 

medlemmarna. Kommunalförbundet ska arbeta för att stärka Skaraborg som 

en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för 

utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 10 september 

2021, § 83, att godkänna det upprättade delårsbokslutet. De första sju 

månaderna visar ett överskott om 1 618 tkr. Prognosen för helåret 2021 visar 

på ett överskott om 1 132 tkr.  

Förbundets revisorer har ingen avvikande bedömning är den som direktionen 

gör avseende det ekonomiska resultatet för perioden. Balanskravet bedöms 

uppfyllas år 2021.  

Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Skaraborgs 

kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2021. 

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19 

Revisorernas granskning av delårsrapporten, 2021-09-15  

PWCs granskning av delårsrapporten 

Skaraborgs kommunalförbunds direktion § 83/2021 

Delårsrapport per den 31 juli 2021 

  

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 

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

Delårsrapport för Skaraborgs Kommunalförbund per 
den 31 juli 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Skaraborgs 

kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2021.           

Bakgrund 

Skaraborgs kommunalförbund bildades år 2006 av 15 kommuner. 

Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemskommunernas intressen 

och att främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. 

Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 

medlemmarna. Kommunalförbundet ska arbeta för att stärka Skaraborg som 

en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för 

utveckling och effektivt resursutnyttjande.  

Direktionen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade den 10 september 

2021, § 83, att godkänna det upprättade delårsbokslutet. De första sju 

månaderna visar ett överskott om 1 618 tkr. Prognosen för helåret 2021 visar 

på ett överskott om 1 132 tkr.  

Förbundets revisorer har ingen avvikande bedömning är den som direktionen 

gör avseende det ekonomiska resultatet för perioden. Balanskravet bedöms 

uppfyllas år 2021.  

Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Skaraborgs 

kommunalförbunds delårsrapport per den 31 juli år 2021. 

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19 

Revisorernas granskning av delårsrapporten, 2021-09-15  
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PWCs granskning av delårsrapporten 

Skaraborgs kommunalförbunds direktion § 83/2021 

Delårsrapport per den 31 juli 2021 

 

Beslutet ska skickas till 

Skaraborgs kommunalförbund, info@skaraborg.se 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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 Skaraborgs kommunalförbund 

Direktionen 
 
Respektive fullmäktige enligt förteckning 
nedan 

        
            
   
Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2021-07-31 är förenligt med de mål som det tidigare fullmäktige för 
förbundet beslutat. Till följd av organisationsförändring har styrelse och fullmäktige 
numera ersatts av en direktion. 
 
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det 
innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av 
bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC. 
 
Revisorerna bedömer att: 
 

✔ Vi har ingen avvikande bedömning än den som direktionen gör avseende det 
ekonomiska resultatet för perioden. 

✔ Balanskravet bedöms att uppfyllas 2021. 

✔ Mål för verksamhet och ekonomi kopplade till god ekonomisk hushållning 
finns inte fastställda. Uppföljning av genomförd och planerad verksamhet sker 
utifrån förbundets verksamhetsplan. Dessa planer utgör förbundets 
tolkning/mål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning av målen är 
kortfattad i delårsrapporten då uppföljning huvudsakligen sker på helårsbasis. 
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Granskning av

delårsrapport 2021

Skaraborgs kommunalförbund

Fredrik Carlsson

Stefana Vasic

Revisionsrapport



Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt
granskat kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-07-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt
är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Ja

Målsättningen är en budget i balans. Specifika
verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk
hushållning har inte fastställts av direktionen.
Uppföljning av bedriven verksamhet sker dock
i delårsrapporten.
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Inledning
Bakgrund

Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Direktionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-07-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Hur kommunalförbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt
med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
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revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.

Rapportens innehåll har faktagranskats av personal på kommunalförbundet.
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Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juli 2021. Resultatet för
perioden uppgår till 1,6  mnkr. Direktionen upprättar rapporten inom lagstadgad tid.

Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser
Mål
Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen
omfattar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal
redovisning (R17 Delårsrapport). Kommunalförbundet har gått med överskott under
första delen av år 2021. Detta beror på att omställningen till ett mer digitalt arbetssätt
gjort att de upparbetade kostnaderna inte nått upp till det som budgeterats. Särskilt
gäller detta kostnader förknippade med hyra av mötes- och konferenslokaler för t ex
politiska möten, nätverksträffar och event, samt uteblivna resekostnader. Bedömningen
är att verksamheten kommer igång mer under andra halvåret 2021 med en något ökad
kostnadsmassa.

Vid upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och
verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning beskrivs att verksamhet och
ekonomi är god. Förvaltningsberättelsen lämnar en prognos om ett resultat på 1,1 mnkr
till årets slut. En beräkning och redovisning av balanskravsresultat framställs utifrån
periodens utfall. Utifrån beräkning och redovisning uppfyller förbundet balanskravet för
perioden.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunalförbundet har
följande iakttagelser noterats:

● Förbundet har andelar i SKR:s pensionsstiftelse med ett bokfört värde om 9,3
mnkr. Marknadsvärdet per balansdagen 2020 uppgick till ca 23,2 mnkr. Andelen i
stiftelsen är bokförd som en finansiell anläggningstillgång. Förbundet bör
klargöra eventuell resultatpåverkan då pensionsstiftelsens medel
ianspråktas/förbrukas. Utredning avseende framtida redovisning och hantering
av pensionsstiftelsen pågår vilken bedöms kunna slutföras under andra halvåret
2021. Påverkan på balansräkningen kan ännu inte göras.
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Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

2021-09-03

Fredrik Carlsson Stefana Vasic
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Skaraborgs kommunalförbunds revisorer  enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
uppdragsbrev. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Skaraborgs Kommunalförbund 
Delårsrapport 2021 
 
Skaraborgs Kommunalförbund 
Organisationsnummer: 222000–2188 

 
Förvaltningsberättelse 
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund avger delårsrapport med förenklad 

förvaltningsberättelse för första delåret 2021, perioden 1 januari – 31 juli 2021. 

 

Inledning till förvaltningsberättelsen 
Förbundets ursprung och uppdrag 
Skaraborgs Kommunalförbund bildades 2006, och har till ändamål att tillvarata de 15 

medlemskommunernas intressen och att främja deras samverkan och samarbete över 

kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 

medlemmarna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor 

för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. 

Förbundet skall särskilt verka inom följande områden; 

• Tillväxt- och utvecklingsfrågor 

• Verksamhetsstöd och intressebevakning 

• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena 

• tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd 

Politisk organisation 

Enligt förbundsordningen är direktionen verkställande politiskt organ, och består av 15 

ledamöter med 15 ersättare. Till direktionen finns ett presidium bestående av förbundets 

ordförande och 3 vice ordföranden. Presidiet bereder ärenden inför direktionen, och 

representerar förbundet i olika former av samverkan, till exempel i regionen.  

 

Varje medlemskommun representeras i direktionen av en ledamot som är kommunstyrelsens 

ordförande, samt en ersättare som är oppositionsföreträdare. Till direktionen är knutet ett 

tillväxtutskott som hanterar Delregionala utvecklingsmedel (DRUM), dit även externa 

representanter finns adjungerade.  

 

Organisation 

Kommunalförbundets verksamhet leds av en förbundsdirektör och bedrivs av ett kansli med 

tjänstepersoner. Kansliet utgörs av medarbetare med hög kompetens inom de olika 

verksamhetsområdena och administration. Förbundet är huvudman för antagningskansliet, 

vilket administrerar Skaraborgs gymnasiesamverkan.  

Kansliet har två enheter – ett antagningskansli och en projektenhet, med varsin enhetschef. 
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Verksamheten består i hög grad av arbete kring de strategiska inriktningar som ligger i 

förbundets uppdrag, samt i en samverkansstruktur med nätverk från kommunernas 

ledningsorganisationer. Till förbundet är också tre förtroendevalda revisorer knutna jämte en 

yrkesrevisor. 

 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Den ekonomiska utvecklingen i kommunalförbundet under de senaste fem åren har varit god. 

Förbundet har kunnat bygga upp ett eget kapital som bidrar till en förbättrad soliditet. En 

kraftig intäktsändring märktes mellan 2017–2018, då antalet projekt som förbundet var 

huvudman för, ökade. Från denna tid har Kommunalförbundet etablerat sig på en stabil nivå 

vad gäller projekt. Fler strategiska frågor drivs med projekt som arbetsmetod. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Kommunalförbundet har gått med överskott under första delåret 2021. Detta beror på att 

omställningen som infördes under år 2020 i samband med pandemins ankomst har fortsatt 

under årets första halvår. Detta har inneburit att medarbetarna har till största del arbetat på 

distans, fysiska möten och konferenser har i det närmaste upphört och kostnaderna har genom 

detta inte nått upp till det som budgeterades. Särskilt gäller detta kostnader förknippade med 

hyra av mötes- och konferenslokaler, för till exempel politiska möten, nätverksträffar och event, 

samt uteblivna resekostnader. Anpassningar i verksamheten till pandemin fortgår när 

delårsrapporten skrivs, och det är svårt att sia om hur hösten/vintern ser ut. Sannolikhet ser vi 

en fortsatt öppning av samhället och återgång till det som tidigare varit normalt Den prognos för 

andra halvåret som ligger i siffrorna utgår från att vi har en ökande av återgång. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Första delåret 2021 har fortsatt präglats av Corona-pandemins och spridningen av Covid-19. 

Förbundet var under år 2020 snabbt ute med att ställa om fysiska möten och nätverksträffar till 

digitala möten. Medarbetare i förbundet rekommenderades att arbeta hemifrån, i de fall det 

varit möjligt. Detta förhållningssätt har varit gällande under det första halvåret 2021. 

Skaraborgs Kommunalförbund har haft en låg smittspridning bland medarbetarna. Under 

perioden har särskilda insatser för att bevaka medarbetarnas arbetsmiljö då flertalet arbetat på 

distans och vid behov har insatser vidtagits. 

 

Under hela Corona-pandemin har förbundets verksamhet anpassats till de nya 

förutsättningarna. Detta har inneburit att vi deltagit på regionens samlade möten om 

pandemiläget, och om de insatser som satts in för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av 

pandemin för företag och andra samhällssektorer. Under året har förbundet varit kommunernas 

samordnade informationskanal samt haft särskilda uppdrag då det gäller kommunernas 

vaccination av äldre och riskpersoner inom framföra allt vård- och omsorgsverksamheten.  

 

Skaraborgsdagen som var planerad till den sista torsdagen i januari ställdes in. Det diskuterades 

om att genomföra en digital Skaraborgsdag, men beslutades att inte genomföra dagen.  
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Under delåret har Västra Götalandsregionen fastställt en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) 

och arbete för att bryta den dess innehåll och kraftsamlingsaktiviteter på delregional nivå pågår. 

Projektet Business Region Skaraborg (BRS) har fått beslut om att bli en permanent del av 

förbundets verksamhet och även fått ett treårigt uppdrag. Projektet Inflyttarservice har beviljats 

medel och rekrytering av projektledare är genomförd. 

 

Ny förbundsdirektör tillträdde i mars och arbete med att förtydliga förbundets 

organisationsstruktur har varit en av de inåtriktade aktiviteterna. Särskild uppmärksamhet har 

riktats mot översyn och revidering av interna styrdokument och allmänna arbetsgivarfrågor. 

 

God ekonomisk hushållning och ställning 
I grunduppdraget för Skaraborgs Kommunalförbund ingår att bidra till att kommunerna 

samverkar kring frågor som skapar kostnadseffektiva lösningar och hittar lösningar som skapar 

mervärden för medlemskommunerna. Syftet ska vara att stärka Skaraborg som en attraktiv 

region med goda livsvillkor för alla invånare och samverka för utveckling och effektivt 

resursutnyttjande. 

 

Förbundet deltar aktivt i ägarsamråd för att säkerställa att inte några ekonomiska risker ska 

finnas i de intressebolag som förbundet äger andelar i. Förbundets ekonomiska ställning 

bedöms vara god, och förbundets arbete med ekonomisk hushållning kommer att utvecklas 

stabilt. Under delåret har särskild uppmärksamhet riktats mot att följa den ekonomiska 

utvecklingen i Gryning Vård AB. Bolaget visar vid halvårsskiftet väsentligt förbättrade 

förutsättningar att driva verksamheten enligt rådande ekonomiska förutsättningar. 

 

Förbundet har ett eget kapital på 9 200 tkr som täcker förbundets pensionsåtaganden.  

 

 

Väsentliga personalförhållanden 

Skaraborgs Kommunalförbund finansieras genom avgifter från medlemskommunerna. 

Intäkterna finansierar till exempel tillsvidareanställd personal vid förbundets kansli. Inom de 

projekt som förbundet driver anställs personal i regel genom visstidsanställningar. Dessutom 

avtalar förbundet tjänsteköp med medlemskommunerna för tillfälliga uppdrag. Totalt har 35 

personer sin anställning vid förbundets kansli, fördelat på 27 kvinnor och 8 män (per 2021-07-

31). Flera projekt avslutas under årets andra halvår. 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron för samtliga anställda på förbundet var under första delåret 2021, 3,6% d.v.s. på 

samma nivå som 2020. Det är en låg sjukfrånvaro, men det noteras att sjuktalen ökade efter  

2:a kvartalet. Orsaken till detta får undersökas under kommande halvår. Medarbetarna på 

förbundet har möjlighet att ta del av s k friskvårdstimme och kan ansöka om friskvårdsbidrag.  
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Verksamhet och resultat 

Den ekonomiska utvecklingen i förbundet är god. Det finns ett eget kapital och bra soliditet. 

Under första delåret 2021 har verksamheten fortsatt präglats av pandemin, vilket gjort att 

fysiska möten i hög utsträckning omvandlats till digitala möten. Detta har bidragit till avvikelser 

i förhållande till budget och tidigare år (2019), främst rörande gemensamma kostnader som 

hyra av lokaler, resor, etcetera Det resulterande överskottet i verksamheten är vid delårets slut  

1 618 tkr, och prognosen för helårets resultat beräknas till 1 132 tkr. 
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Balanskravsresultatet 

Kommunallagen anger att kommuners resultat ska vara positivt. Bedömning av balanskravsresultatet 

utifrån en beräkning med beaktande av balanskravsreglerna uppgår delårsresultatet till 1 618 tkr. 

 
2021 2020 2019 2018 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen     1 618 212 619 417 439 739 1 021 676  739 

 - Samtliga realisationsvinster          

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet           

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet           

-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper      

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 
       i värdepapper           
 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1 618 212 619 417 439 739 1 021 676 39 739 

- Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv           

+ Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv           

            

Synnerliga skäl           
Årets balanskravsresultat 1 618 212 619 417 439 739 1 021 676 39 739 

Balanskravsunderskott från tidigare år           

Summa 1 618 212 619 417 439 739 1 021676 39 739 

Inga underskott från tidigare år finns att återställa.  
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RESULTATRÄKNING Not 2021-07-31 2020-07-31 Prognos 2021 Budget 2021 

      
Verksamhetens intäkter      
Medlemsavgifter   6 946 066  6 769 667  11 908 000  11 873 000  

Övriga intäkter 2 18 624 908  22 441 978  31 920 000  27 000 000  

                 

Verksamhetens kostnader                

Personalkostnader 3 - 14 984 409  - 13 927 695  - 26 457 000  - 24 516 000  

Övriga externa kostnader   - 8 861 883  - 13 745 715  - 15 891 000  - 14 000 000  

                 

Avskrivningar 4 - 28 515  - 28 751  - 49 000  - 50 000  

 

Verksamhetens nettokostnader 
  

 

-23 874 807 

 

-27 702 161 

 

-42 397 000  

 

-38 566 000   
                    

Verksamhetens resultat   1 830 334  1 509 484  1 430 999  307 000  

                    

Finansiella intäkter   1 060  - 253  1 060  -    

Finansiella kostnader 5 - 79 015  - 117 199  - 300 000  - 300 000  

                    

Resultat efter finansiella poster   1 618 212  1 392 032  1 132 059  7 000  

                    

Årets resultat   1 618 212  1 392 032  1 132 059  7 000  
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Balansräkning Not 2021-07-31 2020-12-31 
  

  

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Materiella anläggningstillgångar           

Maskiner och inventarier 6 143 724   172 240   

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Aktier 7 2 200 000   2 200 000   

Andelar i pensionsstiftelsen 8 9 346 000   9 346 000   

Summa anläggningstillgångar   11 689 724   11 718 240   

            

Omsättningstillgångar           

Kundfordringar   310 586   1 982 931   

Övriga fordringar   -2 752 597   2 183 958   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 7 801 300   7 810 305   

Kassa och Bank 10 76 018 653   86 130 570   

Summa omsättningstillgångar   81 377 942   98 107 764   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   93 067 665   109 826 004   
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Balansräkning Not 2021-07-31 2020-12-31 
  

  

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER           

            

Eget kapital           

Eget kapital 11 7 649 353   7 030 724   

Årets resultat   1 618 212   619 417   

Summa eget kapital   9 268 353   7 650 141   

            

Avsättningar           

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 12 7 701 083   7 494 000   

            

Skulder           

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   -295 102   -51 922 634   

Övriga kortfristiga skulder   -1 000 911   -1 505 364   

Skulder till olika projekt 13 -30 411 824   -24 769 775   

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 14 -44 390 392   -16 484 089   

Summa kortfristiga skulder   -76 098 229   -94 681 862   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   93 067 665   109 826 003   

            

  

  

Ställda säkerheter   Inga Inga   

          

Ansvarsförbindelser          

          

Pensioner intjänade före 1998   7 508 000 7 508 000   

Löneskatt   1 821 441  1 821 441   

Redan betald löneskatt   449 295 449 295   
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01 

-2021-07-31 

(7 mån) 

2020-01-01 

-2020-12-31 

  

  

 

 

Den löpande verksamheten           

Årets resultat   1 618 212   619 417   

            

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet           

Av- och nedskrivningar   28 515   49 095   

Gjorda avsättningar   207 083   556 000   

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital   28 515   605 095   

            

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   6 436 668   2 885 704   

Ökning/minskning kortfristiga skulder   -18 402 395   53 503 766   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -10 111 917   57 613 982   

            

Årets kassaflöde   -10 111 917   57 613 982   

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets början   86 130 570   28 516 588   

Likvida medel vid årets slut   76 018 653   86 130 570   
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Tilläggsupplysningar 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).  

Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits 

till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 

redovisningssed. 

Redovisningen av projekten görs på två olika sätt. Projektmedel som avser tillväxtprogrammet bokas först 

mot ett skuldkonto för att sedan betalas ut/rekvireras till olika projekt, antingen som förbundet driver 

själva (intäktsförs) eller också till andra aktörer(skuldminskning). För de projekt som inte går via 

tillväxtprogrammet bokas intäkten direkt mot olika verksamheter i förbundet. 

För projekten som förbundet driver själva så bokförs kostnaderna direkt på respektive verksamhet/projekt. 

Pågående projekt "nollas ut" vid bokslut så de inte ger förbundet någon resultateffekt. 

Redovisningsprincipen för pensioner innebär att redovisning sker till det lägsta värdet av 

anskaffningsvärdet och marknadsvärdet för stiftelsen som tillgång och som avsättning i balansräkningen 

finns pensioner intjänade från 1998-01-01 exkl. löneskatt. Anledningen till att inte någon löneskatteskuld 

redovisas i balansräkningen beror på att förbundet redan har betalt in löneskatt via pensionsstiftelsen som 

täcker den löneskatt som hänför sig till den pension som ligger i balansräkningen. 

Resterande löneskatteskuld ligger i ansvarsförbindelsen.  Den pension som är intjänad fram till 1997-12-

31 ligger som ansvarsförbindelse. Pensionerna är beräknade enligt RIPS17 och senaste avlästa 

aktualiseringsgrad är 100%. Förbundet har inga avtal om visstidspensioner eller särskild avtalspension. 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av konst 

görs inga avskrivningar. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod 

om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella anläggningstillgångar ska 

beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt prisbasbelopp. 

  

  

Not 2 Verksamhetens intäkter 

      

       2021-07-31 2020-07-31    

        

Driftbidrag från staten 287 336 75 305   

Driftbidrag från kommuner och landsting 25 953 485 5 106 486   

EU-bidrag 78 106 8 705 682   

Kurser och konferenser 267 070 264 705   

Försäljning av verksamhet till kommuner och landsting 76 860    

Övriga intäkter -8 037 949 8 289 800   

Summa verksamhetens intäkter 18 624 908 22 441 978   
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Not 3 Personalkostnader 

      

  2021-07-31 2020-07-31    

        

Styrelse och övrigt förtroendevalda -31 167 -28 380   

Anställda -10 264 073 -9 577 460   

Sociala avgifter -3 434 719 -3 072 895   

Pensionskostnader -1 254 450 -1 248 960   

Summa verksamhetens kostnader -14 984 409 -13 927 695   

        

  

Not 4 Avskrivningar 

Avskrivningar har gjorts enligt plan på inventarier med 10%, 20% och 33% samt datorer med 33% av 

anskaffningsvärdet. 

  

      

  2021-07-31 2020-07-31    

        

Avskrivning maskiner och inventarier -28 515 -28 751   

Summa avskrivningar -28 515 -28 751   

        

  

Not 5 Finansiella kostnader 

      

  2021-07-31 2020-07-31    

        

Räntekostnader -6 099 -5 699   

Ränta på pensionskostnader -72 916  -111 500   

Summa finansiella kostnader -79 015 -117 199   

        

  

Not 6 Maskiner och inventarier 

  2021-07-31 2020-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 756 639 756 639   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 756 639 756 639   

        

Ingående avskrivningar -584 400 -535 304   

Årets avskrivningar -28 515 -49 095   

Utgående ackumulerade avskrivningar -612 915 -584 399   

        

Utgående redovisat värde 143 724 172 240   
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar /aktier 

  2021-07-31 2020-12-31   

        

        

Gryning Vård AB 556605-8201, säte Göreborg, 17% 1 700 000 1 700 000   

Mediapoolen Västra Götaland AB, 556601-4741 säte Skövde, 

33% 500 000 500 000   

Redovisat värde vid årets slut 2 200 000 2 200 000   

        

Andelsvärde Gryning Vård AB 201231 12 027 061 (19 380 491) 

Andelsvärde Mediapoolen Västra Götaland AB 201231 1 968 116 (1 940 268) 

  

  

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar/andelar 

  2021-07-31 2020-12-31   

        

Andelar i pensionsstiftelsen       

IB Anskaffningsvärde pensionsstiftelsen 9 346 000 9 346 000   

  9 346 000 9 346 000   

        

Marknadsvärde 201231 23 164 639 (21 456 480) 
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2021-07-31 2020-12-31   

        

Kundfaktura 488 614     

Periodiserade lev fakturor enligt underlag 20 836 360 965   

Övriga projekt med upplupen intäkt enligt underlag 7 291 850 7 449 340   

Redovisat värde vid årets slut 7 801 300 7 810 305   

        

  

Not 10 Kassa och bank 

  2021-07-31 2020-12-31   

        

Förbundets likvida medel 45 606 830 61 360 795   

Tillväxtprogrammets likvida medel 30 411 823 24 769 775   

  76 018 653 86 130 570   

        

  

Not 11 Eget kapital 
  2021-07-31 2020-12-31   

Eget kapital 

Ingående eget kapital 7 650 141 7 030 724   

Årets resultat 1 825 295 619 417   

Utgående eget kapital 9 475 436 7 650 141   

        

  

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

  2021-07-31 2020-12-31   

Avsatt till pensioner       

Ingående avsättning 7 494 000 6 938 000   

Ränteuppräkning 45 000  72 000   

Basbeloppsuppräkning 28 000  119 000   

Nya utbetalningar -139 000 -238 000   

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 0 603 000   

Summa pensioner 7 701 000 7 494 000   

        

        

        

Upplysning om löneskatt       

Löneskatt för pensionsåtaganden har redovisats till 

Skatteverket med 2 267 340  2 267 340   

Denna löneskatt hänförts till avsättning för pensioner 1 868 262 1 818 044   

Resterande har reducerat ansvarsförbindelse för löneskatt 399 078  449 296   
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Not 13 Skulder till olika projekt 
  2021-07-31 2020-12-31   

Tillväxtmedels olika projekt 11 083 937 15 790 823   

Varav ej utnyttjad projekt kommunal finansiering 9 850 474 3 763 582   

Varav ej utnyttjad projekt VGR finansiering 9 477 413 5 215 369   

  30 411 824 24 769 774   

        

  

Not 14 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

  2021-07-31 2020-12-31   

        

Upplupna löner -28 608     

Upplupna semesterlöner 849 732 1 458 184   

Upplupen avgiftsbestämd ålderspension 356 000 754 251   

Övriga projekt med resultat upplupen kostnad 19 649 364 14 271 654   

Samordning statliga bidrag 23 404 828     

Övriga interimsskulder 159 076     

  44 390 392 16 484 089   
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Rapporter från verksamheten 
 
Regional utveckling 
Näringsliv 
Pandemin har fortsatt präglat näringslivsarbetet. I takt med att vaccineringen har ökat, har det 

lett till en ökad optimism bland företagen. Näringslivet i Skaraborg har överlag klarat sig bättre 

än förväntat under pandemin, förutom några branscher som har drabbats extra kraftigt. 

Under första halvåret har Förbundsdirektionen tagit beslut om långsiktiga uppdrag till Visit 

Skaraborg och Business Region Skaraborg för att stärka och utveckla näringslivsarbetet i 

Skaraborg. Det finns en Företagsakut i Skaraborg som drivs med Nyföretagarcentrum för att 

möta de behov som finns hos företagen i spåren av Corona-pandemin.  

Under våren beslutades den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030. Strategin pekar ut 

riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030. 

 

Business Region Skaraborg  
Business Region Skaraborg (BRS) arbetar proaktivt med att erbjuda service till primärt 
utlandsägda företag som vill expandera befintlig eller etablera sig i Skaraborg. I februari 
månad blev det klart att Semper som ägs av Hero Group etablerar ett nytt logistikcenter i 
Götene. Ett fokus har varit att realisera/lyfta fram potentiella siter som kan ta emot större 
etableringar. Beslut togs av Direktionen, om att Business Region Skaraborg får en annan 
förvaltningsform, i form av ett långsiktigt uppdrag med finansiering av delregionala 
utvecklingsmedel.  
  
Inflyttarservice 
Finansieringen av projekt Inflyttarservice säkrades under våren med stöd av VGR och 
Sparbankstiftelsen Skaraborg. Förberedelse inför upphandling av digitalt verktyg har gjorts. 
Innan sommaren blev rekrytering av projektledare klar, som börjar sin tjänst under hösten.  
 
Projektet Stärkt företagsklimat i Skaraborg 
Projektet har förlängts året ut och genomfört olika insatser/aktiviteter lokalt i kommunerna 
för att bidra till ett bättre företagsklimat. Det har genomförts digitala webbinarium med 
Svenskt Näringsliv, Kairos Future samt inom området brott och trygghet.  
 
Visit Skaraborg 
Next Skövde och Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle har fått ett långsiktigt uppdrag i 
fyra år att driva och utveckla den samverkansplattform för besöksnäringen i Skaraborg som 
byggts upp för att marknadsföra Skaraborg. Under delåret har ett flertal nya 
produkter/paket lanseras inför sommaren och nya tekniska plattformar har utvecklats.  

 

Kompetensförsörjning  
Under våren färdigställdes Kompetensforums första Kompetensanalys i form av ett 

sammanfattande PM som grundar sig på ett större underlag med inspel från Skaraborgs största 

branscher inom privat och offentlig sektor. Tre kritiska kompetensutmaningar pekas ut för 

Skaraborg. Dessa är: Rätt utbildningar för nya tider, Matchning av utbud och efterfrågan samt 

Vem gör vad? Roller och ansvarsfördelning. PM:et har kommunicerats främst till utbildare och 

andra möjliggörare för insatser och åtgärder för att möta utmaningarna. Uppföljning sker i 

Kompetensforum 
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 Normkritisk genomlysning av strukturerna för kompetensförsörjning 
Processen kring Kompetensanalysen stärktes genom ett ESF-projekt upp under jan-juni 
genom ett samarbete med forskare som bidrog med olika perspektiv för att främja en mer 
jämställd arbetsmarknad. Forskarna analyserade Skaraborgs förutsättningar och 
genomförde två seminarier. Resultatet blev nio rekommendationer för Kompetensforum 
och kommunalförbundet i det kommande arbetet med kompetensförsörjning. 
 
Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg 
Projektet avslutas vid halvårsskiftet och har tillsammans med kommunerna, AF, IDC och 
VGR tagit fram en modell för effektiv samverkan kring kompetensfrågor, där 
möbelindustrin var testpilot. Slutrapporten levereras under september. 
 
Förstudie kring samverkan mellan Högskolan i Skövde och kommunerna 
En gemensam kartläggning har genomförts i syfte att undersöka förutsättningarna för en 
fördjupad samverkan. Efter genomförda kommundialoger samt kommunikation med tre 
specifika nätverk; kommunchefer, personalchefer samt näringslivschefer utkristalliserades 
tre potentiella utvecklingsområden. Styrgruppen valde att arbeta vidare med 1. Ökad grad 
av högskoleövergång samt 2. Stärka individer och befintligt arbetliv genom livslångt 
lärande. Nästa steg är att undersöka möjligheter till ett genomförandeprojekt i samarbete 
med Västra Götalandsregionen. 

 
Kultur 
Under våren 2021 har hela arbetet med strategisk kulturutveckling fortsatt digitalt. 
 

Förstudie Fritid 
En stor milstolpe under våren var att första delen av förstudie Fritid blev klar. Forskare 
Linda Lengheden har kartlagt anläggningar inom fritid samt tagit del av deltagarstatistik 
inom idrott och fritid. Förstudien förmedlar ett nuläge av anläggningar och vilka tar del av 
fritidsutbudet fördelat på kön och ålder. Förstudien ligger till grund för att utveckla 
kapaciteter hos kommuner och föreningar för att möte utmaningar i användningsmönster 
och behov. Förstudien är finansierad av DRUM-medel.  
 
Rurban Studio 
Projektet Rurban Studio avslutades i juni med ett slutseminarium. Projektet var ett 
samarbete mellan samhällsbyggnadschefer och kulturchefer, som möjliggjorde fyra 
kommuner att utveckla nytt gemensamt arbetssätt för att arbeta mer inkluderande när 
kommuner utvecklar områden i sin kommun. 3 av 4 kommuner förmedlar att de kommer 
fortsätta arbeta enligt den nya metoden och fortsätta utveckla ett tätare samarbete över 
sektorsgränser för att skapa hållbara samhällen. Projektet var finansierat av DRUM-
medel.  

 

Västra stambanegruppen 
Skaraborgs Kommunalförbund är kansliorganisation för föreningens Västra Stambanegruppen. 

Under våren har ny uppdragsledare påbörjat sin anställning och arbetet har fått en förnyad kraft 

i sitt påverkansarbete för en utbyggnation av järnvägen.  

 

Hållbar samhällsutveckling 
Under första delen av 2021 har projektet KomILand, där mobilitetstjänster testas på tre mindre 

orter i Skaraborg, fått klart att förlängas med två år och utvidgas till några fler orter. Pandemin 

har gjort att tjänsterna inte använts så mycket, och genom förlängningen kan lärdomar om hur 

tjänsterna verkligen påverkar människors tillgänglighet göras. 
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Arbetet i samhällsbyggnadskollegiet med att utforma en beslutsmodell för att bedöma platser 

för större etableringar slutfördes under våren 2021. 

 

Under delåret har ett gemensamt arbete kring kommande infrastrukturplaner för åren 2022–

2033 pågått. Hösten 2021 kommer remissversioner för både Regional plan och Nationell plan 

för infrastruktur. Skaraborg har i sitt arbete med planerna haft fokus på att fortsätta 

inriktningen att koppla upp nätverksstaden Skaraborg, och vårt omland, för effektiva hållbara 

gods- och persontransporter. Vårt inspel till kommande planer och vår inriktning visar på viljan 

att arbeta för överflyttning av gods till järnväg och sjöfart, och en ökad elektrifiering av de tunga 

transporterna. Inspelet ligger också i linje med Skaraborgs vilja att stärka våra viktiga 

transportstråk för väg, järnväg och sjöfart, samt hur de olika transportslagen kan kopplas 

samman i intermodala lösningar. Bra infrastruktur och tillgänglighet är också viktigt för 

näringslivets behov av kompetens, och att skapa ett större gemensamt LA-område i Skaraborg.  

 

Under våren 2020 har kollektivtrafikområdet hamnat i fokus främst p g a pandemin som 

inneburit runt en halvering av resandet. Den nya zonstrukturen för kollektivtrafiken, som 

infördes 4 november 2020, har fått marginell effekt på resandet. Konsekvenserna av pandemin 

och det minskade resandet ger nya samhällsutmaningar i omställningsarbetet för mer hållbara 

persontransporter. För Skaraborgs del blir det viktigt att agera kring hur kollektivtrafikens roll 

ser ut i olika geografier och för olika målgrupper. 

 
 

Kunskapsutveckling 
Under året har det varit ett särskilt fokus på de båda politiska uppdragen 1) Planering och 

dimensionering av gymnasieskolan och 2) Uppdrag kring obehöriga elever. Båda uppdragen 

hanteras av styrgrupper bestående av skolchefer samt representant från förbundet.  

 
Kombinationsutbildningar SFI 
Skaraborgs Kommunalförbund har tillfrågats av VGR att delta i det Skolverksägda ESF-
projektet Kombinationsutbildningar SFI. En kombinationsutbildning är en utbildning där 
studier i svenska för invandrare (sfi)/svenska som andraspråk (sva) kombineras med 
studier i yrkesutbildning inom ramen för regionalt yrkesvux. Projektet syftar till att på 
nationell nivå identifiera vilka kombinationsutbildningar* som är funktionella, adekvata 
och framgångsrika. 
 
IMprove 
Skaraborgs ingår som en av fem regioner i Sverige i ett av SKR ägt projekt kallat IMprove. 
Projektets mål är att ta fram och pröva användbara och effektiva modeller som underlättar 
för unga, sent anlända att komma vidare från språkintroduktion till vidare studier. Det 
handlar om modeller för att tillgängliggöra gymnasieskolans organisation och skapa mer 
sammanhållna studievägar som i lika hög grad ger positiva effekter för kvinnor som för 
män.  Under den senaste tiden har projektverkstäderna inom IMprove börjat se vilka 
insatser som faktiskt gör skillnad. Exempel på detta är att redan från start planera för 
nästa steg och se till att övergångarna från Introduktionsprogrammen är sömlösa och 
kvalitetssäkrade, eller att redan från start matcha individer med den lokala 
arbetsmarknaden. 
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Fullföljda studier 2.0 
Projektet Fullföljda studier 2.0 (finansierat av RUN) har kommit halvvägs med goda och 
intressanta resultat kring kommunernas arbete med att motverka skolavhopp.  
 
 

Välfärdsutveckling 
Med anledning av pandemin har Skaraborgs Kommunalförbund fortsatt att bistå med 

samordning av främst vaccinering, i den samverkansstruktur som Välfärdsområdet ingår i.  

I övrigt har arbetet inom välfärdsområdet löpt på i förväntad takt.  

 
Implementering av överenskommelsen för Barn och Unga samt Samordnad 
Individuell Plan (SIP)  
Implementeringen har genomförts brett med stöd av digitala konferenser.  
 
Kompetensförsörjning/ kompetensutveckling 
Utifrån kompetensförsörjningsbehovet av högre kompetens inom kommunal hälso- och 
sjukvård har en behovsanalys genomförts och ett åtgärdsarbete inletts.  
En modell avseende årlig analys av kompetensförsörjningsbehovet inom 
funktionshinderområdet har utarbetats där dialog med utbildningsorganisationer ingår. 
Ett arbete har inletts i samverkan mellan Västra Götalands kommuner för att samordna 
kompetenshöjande insatser riktat till personal inom välfärdsområdet. Vidare har en bred 
utbildningsinsats avseende Individbaserad Systematisk Uppföljning planerats i 
samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vilken kommer inledas hösten 
2021. 
 
Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet samt arbetet med omställning till den 
nära vården  
Översynen av avtalet och omställning till Den nära vården har fått stort fokus. Kopplat till 
detta pågår ett särskilt arbete kring primära vårdinsatser. För att kunna verkställa 
samordning kring arbetet med omställningen har en tillfällig utökning om 50 % 
tjänstgöring under 2021 tillkommit, vilket finansieras med stöd av statliga medel.   
 
Psykisk hälsa 
Vidare har en kartläggning kring samsjuklighet och integrerade arbetssätt inletts för att 
identifiera behov och förslag på åtgärder. I Skaraborg har en aktivitetsplan för psykisk 
hälsa fastställts och det pågår en partsgemensam utveckling runt samverkanssvårigheter 
med psykiatrin. Regional plan för suicidprevention har fastställts och med detta har en 
struktur för framtagande av kommuners handlingsplaner tagits fram.  

 
 

Antagningskansliet 
Antagningskansliet, inklusive verksamheten kring praktikverktyget, har inga större avvikelser i 

förhållande till mål och budget. Verksamheten har fortlöpt som vanligt, och 

gymnasieantagningen har genomförts. 
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§ 158 Dnr 2021/00398 

Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg per den 30 juni 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per 

den 30 juni 2021.        

Bakgrund 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för 

den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret 

omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall 

hos annan verksamhet, som är jämförbart med hushållsavfall.  

Direktionen för AÖS beslutade den 27 september 2021, § 18, att godkänna 

delårsrapporten för år 2021. Delårets resultat är positivt med 900 tkr, vilket 

är bättre än det budgeterade resultatet om –3 200 tkr för perioden. Prognosen 

för helåret pekar mot ett underskott om ca –3 000 tkr. 

Revisorerna för AÖS bedömer att delårsrapporten är upprättas i enlighet med 

lagens krav och god revisionssed. Två avvikelser noteras. Bedömningen i 

delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2021. 

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter 

delårsperiodens slut. 

Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per 

den 30 juni 2021.  

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2021-09-28 

Granskning av delårsrapporten 2021, PWC 

Direktionen, § 18/2021 

Delårsrapport per den 30 juni 2021 
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 Kommunstyrelsen 

Delårsrapport för kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg per den 30 juni 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per 

den 30 juni 2021.        

Bakgrund 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för 

den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Ansvaret 

omfattar avfall som enligt miljöbalken utgörs av hushållsavfall samt avfall 

hos annan verksamhet, som är jämförbart med hushållsavfall.  

Direktionen för AÖS beslutade den 27 september 2021, § 18, att godkänna 

delårsrapporten för år 2021. Delårets resultat är positivt med 900 tkr, vilket 

är bättre än det budgeterade resultatet om –3 200 tkr för perioden. Prognosen 

för helåret pekar mot ett underskott om ca –3 000 tkr. 

Revisorerna för AÖS bedömer att delårsrapporten är upprättas i enlighet med 

lagens krav och god revisionssed. Två avvikelser noteras. Bedömningen i 

delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2021. 

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter 

delårsperiodens slut. 

Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs delårsrapport per 

den 30 juni 2021.  

Finansiering 

Ej aktuellt. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2021-09-28 

Granskning av delårsrapporten 2021, PWC 

Direktionen, § 18/2021 

Delårsrapport per den 30 juni 2021 

 

Beslutet ska skickas till 

Avfallshantering Östra Skaraborg, info@avfallskaraborg.se 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg                          2021-09-28 
 
Revisorerna   

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2021, AÖS, PwC 

 

 

Till: 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 

 
För kännedom: 
Direktionen för AÖS 

       

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrap-
port per 2021-06-30 är förenligt med de mål direktionen beslutat. 
 
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl fi-
nansiella som för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande 
analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kom-
munal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av 
PwC. 
 
Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed, se 
nedan avvikelser:  
 

• Bedömning i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer uppfyllas för år 2021. Direkt-

ionen har sedan 2012 årligen beslutat att inte återställa det negativa resultatet och åberopat 

synnerliga skäl för detta samt i antagen budget budgeterat för ett negativt resultat. I antagen 

budget åberopas synnerliga skäl med hänsyn till förbundets goda finansiella ställning och av-

sikten att minska det egna kapitalet 

• Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter delårsperiodens slut. 

 

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att: 

• det finansiella målet prognostiseras att uppfyllas.  

• tre av verksamhetsmålen bedöms som uppfyllda på delårsbasis och ett prognostiseras att 

inte uppfyllas och ett kan inte mätas. För tre av målet utvärderas inte måluppfyllelsen utifrån 

prognostiserade helårsresultat.   

• Vi rekommenderar direktionen ännu en gång, vilket vi även gjorde i samband med delårsrap-

porterna 2019 och 2020, att till nästa delårsrapport göra en prognos eller översiktlig bedöm-

ning för helåret gällande målen för verksamheten. 

Skövde 28 september 2021 

______________________ 

 
 Pelle Ekholm, Hjo kommun och Sven-Erik Roslund, Gullspångs kommun 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-06-30. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga Bedömning  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt lagens krav 
och god redovisningssed? 

Ja 

 
 

Är resultaten i 
delårsrapporten förenliga 
med de av direktionen 
fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, 
d.v.s. finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Finansiella mål  

Ja 

Verksamhetsmål 

Kan ej bedömas  
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Inledning 
Bakgrund 

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Revisionskriterier 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-06-30 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Hur direktionen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 

upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 

väsentliga iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställs av direktionen 2021-09-27, 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.  
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Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni. Resultatet för perioden 

uppgår till 878 tkr. Direktionen har ej överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till 

fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Övrig upplysning 
Förbundet gör en bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen vilket 

visar på ett underskott på -3 mnkr. Direktionen har sedan 2012 årligen beslutat att inte 

återställa det negativa resultatet och åberopat synnerliga skäl för detta samt i antagen 

budget budgeterat för ett negativt resultat. I antagen budget åberopas synnerliga skäl 

med hänsyn till förbundets goda finansiella ställning och avsikten att minska det egna 

kapitalet. Prognosen visar att förbundet inte kommer ha en ekonomi i balans för 2021. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte i allt väsentligt är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i 

delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2021. 

God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende direktionens 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i verksamhetsplan 2021-2023. 

Av redovisningen framgår att det finansiella målet prognostiseras att uppfyllas. 

Av redovisningen framgår att tre av fem verksamhetsmål bedöms som uppfyllda, ett 

prognostiseras ett inte uppfyllas och ett kan inte mätas 2021. 

Vi noterar att direktionen utvärderar måluppfyllelsen utifrån delårsutfallet för tre mål och 

inte från det prognostiserade helårsresultatet.  

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 

prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med det finansiella målet som 

direktionen fastställt i verksamhetsplan 2021-2023. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering kan vi inte 

uttala oss om det prognostiserade resultatet är förenligt med de verksamhetsmål som 

fullmäktige fastställt i verksamhetsplan 2021-2023. Direktionen har inte utvärderat 

samtliga mål på helårsbasis.  

 



 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-09-28  

 

 

 

Rebecka Lindström    Mattias Bygghammar 

___________________________  ___________________________ 

Uppdragsledare     Granskningsansvarig 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Avfallshantering Östra Skaraborg enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. 
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport.  
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Väsentliga händelser 

Under våren har Skultorps återvinningscentral 

byggts om till en kvartersnära återvinningscen-

tral (KÅVC) med Grönt kort. KÅVC:n är den 

första i sitt slag. Den skiljer sig från övriga ÅVC 

genom att den är till för boende i ett särskilt 

område och är anpassad för avfallsslag som 

uppstår fortlöpande i hushållen. Projektet 

”sortera säcken” har nu även införts vid Karls-

borgs ÅVC. Från och med den 1 februari tas 

inga säckar med osorterat avfall emot på åter-

vinningscentralen. Under första halvåret har 

mängden brännbart restavfall minskat med 20 

procent i Karlsborg. 

Under våren har Essunga, Grästorp, Götene 

och Vara kommuner ansökt om medlemskap i 

förbundet till den 1 januari 2022. Förslag till ny 

förbundsordning kommer att behandlas av 

både befintliga och tillkommande medlems-

kommuner under hösten. 

 

Förväntad utveckling 

I avfallsbranschen pågår nu en hel del föränd-

ringar på europeisk såväl som nationell nivå. 

Förändringarna innebär påverkan på AÖS verk-

samhet i olika omfattning. Förutom förändrad 

lagstiftning kommer förbundet också att växa 

med fyra nya kommuner vid årsskiftet. Det 

kommer att innebära initiala ansträngningar 

men att förbundet växer och stärks bedöms 

som nödvändigt för att på sikt kunna möta de 

utmaningar kommunerna står inför. 

 

Resultat och prognos 

Resultatet för delåret är positivt med 0,9 mnkr. 

Det är 4,1 mnkr bättre än det budgeterade 

resultatet om -3,2 mnkr.  

Prognosen för år 2021 visar på ett negativt 

resultat om ca -3 mnkr vilket är bättre än det 

budgeterade resultatet om -6,5 mnkr. Samtliga 

verksamheter ser ut att gå enligt budget eller 

bättre än budget vid årets slut. 
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Förvaltningsberättelse 
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Grönt kort i Skultorp 

Under våren har Skultorps återvinningscentral 

byggts om till en kvartersnära återvinningscentral 

(KÅVC) med Grönt kort. KÅVC:n är den första i sitt 

slag.  

Den skiljer sig från övriga ÅVC genom att den är till 

för boende i ett särskilt område och är anpassad 

för avfallsslag som uppstår fortlöpande i hushål-

len. Tanken är att boende i Skultorp kan lämna av-

fall som löpande uppstår i ett hushåll och som inte 

ska slängas i soptunnan t ex förpackningar, farligt 

avfall, elavfall, metall, porslin samt gräs och löv. 

Övrigt grovavfall lämnas på någon av de större 

återvinningscentralerna. 

Utbildningarna i Grönt kort startade i Skultorp i 

slutet av juni och i och med det öppnade också 

KÅVC:n.  

 

Nytt nationellt skyltsystem 

Från och med 1 juli 2020 har ett nytt gemensamt skyltsystem för sortering av avfall lanserats av 

branschorganisationen Avfall Sverige. Syftet med skyltarna är att göra sorteringen enklare genom att 

ha gemensamma symboler, färger och benämningar oavsett vart i landet man befinner sig. Inom AÖS 

kommer de nya skyltarna successivt införas på återvinningscentralerna i förbundet. Redan nu kan de 

ses på den nya kvartersnära återvinningscentralen i Skultorp. 
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Sortera säcken Karlsborg 

Projektet ”sortera säcken” har nu även införts 

vid Karlsborgs ÅVC. Från och med den 1 februari 

tas inga säckar med osorterat avfall emot på 

återvinningscentralen.  

När avfallet läggs i fel container återvinns det 

inte på rätt sätt och det innebär både onödiga 

kostnader och lägre återvinningsgrad. Det 

handlar ofta om elektronik, farligt avfall och 

framför allt förpackningar som felaktigt slängs i 

det brännbara restavfallet. 

Återvinningscentralen i Karlsborg är en anlägg-

ning med Grönt kort. Inför projektet fanns far-

hågor kring sorteringen på tider då det är obe-

mannat. Tack vare en stor informationsinsats 

har ”Sortera säcken” gett mycket goda resultat.  

Personalen på återvinningscentralen tycker att 

kunderna sköter sig överlag bra. Det märks 

bland annat genom att det brännbara restavfal-

let har minskat och att utsorteringen av andra 

avfallsslag ökar. 

Under första halvåret har mängden brännbart 

restavfall minskat med 20 procent i Karlsborg. 

Det motsvarar ca 80 ton och sammanlagt ca 75 

tkr i minskade kostnader för transport och be-

handling. 

Vid återvinningscentralerna i Falköping där Sor-

tera säcken infördes förra året fortsätter mäng-

derna brännbart restavfall att minska.  

- Det är fantastiskt kul att det går så bra och stor 

eloge till personalen, säger ÅVC-chefen 

Christina Storm. 

Foto: Magnus Johansson 
Foto: Magnus Johansson 
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Översyn av AÖS uppdrag 

Under hösten 2020 bestämde medlemskommu-

nerna att en översyn av förbundets uppdrag var 

lämplig utifrån att det var länge sedan uppdra-

get ursprungligen formulerades och under den 

tiden har det skett mycket vad gäller både lag-

stiftning och teknisk utveckling. 

Översynen har resulterat i att uppdraget utökas 

med att bland annat bistå medlemskommu-

nerna med strategiskt stöd och kompetens be-

träffande avfallshantering och det avfallsföre-

byggande arbetet. Förbundet ska även med-

verka i samhällsplaneringen och ansvara för 

samråd med producentansvarsorganisation-

erna. En extern utredning ska undersöka möjlig-

heterna för mottagande av avfall från små före-

tag på ÅVC, insamling av verksamhetsavfall från 

medlemskommunerna samt fastighetsnära in-

samling av förpackningar.  

Medlemskommunernas översyn innebär också 

att förbundets namn ändras till ”Avfall & Åter-

vinning Skaraborg”. 

Nya medlemskommuner  

Under våren har Essunga, Grästorp, Götene och 

Vara kommuner ansökt om medlemskap i för-

bundet till den 1 januari 2022.  

Samarbete mellan kommuner har varit svaret på 

strukturförändringarna inom avfallsbranschen. 

Ett utökat samarbete med fler medlemskommu-

ner i AÖS bedöms fortsatt vara ett kostnadsef-

fektivt svar på nya utmaningar. 

Förslag till ny förbundsordning kommer att be-

handlas av både befintliga och tillkommande 

medlemskommuner under hösten. 

Coronapandemin 

Coronapandemin har haft måttlig personalpåverkan och utan störningar för insamlingsverksamhet-

erna. Avstämningsmöten med personal i egen regi och entreprenörerna genomförs fortsatt veckovis 

och lägesrapporter lämnas varje vecka. Distansarbete fortsätter för de som har möjlighet till det. Ut-

bildning för grönt kort har kommit igång igen men har anpassats till den rådande situationen genom 

bland annat färre deltagare per grupp.  

På återvinningscentralerna har avfallsmängderna minskat något jämfört med första halvåret 2020. Det 

kommer dock fortfarande in mer mängder på ÅVC jämfört med tiden före pandemin.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetare

Ekonomi

Verksamhet 
och

Miljö

Kund

Mål och måluppfyllelse 2021 

Uppföljning av målen i verksamhetsplanen sker 

löpande i under året och redovisas till direkt-

ionen tre gånger per år. 

Hittills i år har redan tre av de verksamhetsöver-

gripande målen uppfyllts. Även det finansiella 

målet uppnås. 

Ett av målen har inte kunnat mätas på grund av 

den pågående pandemin.  

Det mål som hittills inte har uppnåtts är att 

samla in 50% av det matavfall som uppstår.  

Insamlad mängd matavfall har minskat och or-

saken till det är oklar. Mängderna spås inte öka 

tillräckligt under andra halvåret för att nå det 

uppsatta målet.  

  

Foto: Andreas Spangenberg 
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Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet 
 

Mål 2021 Måluppfyllelse 
 

Mängden insamlat matavfall 

ska uppgå till minst 50 % av 

allt matavfall som uppstår. 

 

 

Målet är inte uppnått. 

AÖS samlar in 46,7 % av det matavfall som uppstår.  

 

Kommentar: 

I likhet med föregående år nås inte matavfallsmålet vid delåret. Mängden insamlat 

matavfall är ca 200 ton mindre jämfört med samma period föregående år och det 

finns ingen tydlig förklaring till minskningen.  

Kan den minskade mängden bero på att matavfallet i ökad utsträckning läggs i det 

gröna kärlet för restavfall istället för i det bruna kärlet för matavfall? En plockanalys 

av restavfallet hos ett mindre antal slumpmässigt valda villahushåll under augusti 

visar dock att utsorteringsgraden är 93 procent vilket är mycket bra och överträffar 

målet om 50 procent. Återstår att undersöka hur utsorteringsgraden ser ut i flerbo-

stadshus. 

I plockanalysen framkommer också att uppkommen mängd matavfall per person 

inte motsäger Naturvårdsverkets statistik på 69 kg per person och år. Även här åter-

står att undersöka ett större urval i fler kundkategorier. 

Sett till helåret ser det med nuvarande mängder inte ut som att målet kommer att 

uppnås. 

Matavfallets renhetsgrad ska 

vara minst 98 procent vid 

varje fastighet. 

 

Målet har inte kunnat mätas.  

 

Kommentar: 

Under pågående pandemi har arbetet med kvalitetskontroller tillfälligt avbrutits 

och måluppfyllelsen har därför inte kunnat mätas. 

 

”Sortera säcken” införs vid 

minst en ÅVC årligen. 

Målet är uppnått. 

”Sortera säcken” infördes vid Karlsborgs ÅVC i februari. 

 

Kommentar:  

Karlsborgs ÅVC är den tredje anläggningen där ”Sortera säcken” har införts. Tidi-

gare har Falevi ÅVC och Stenstorps ÅVC i Falköpings kommun infört sortera säcken. 

Till hösten införs det även på Floby ÅVC i Falköping. 
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Verksamhet och miljö 
Övergripande mål 

Lokalt omhändertagande av avfall i så stor utsträckning som möjligt 
 

Mål 2021 Måluppfyllelse 
 

Minst 5 % av mängden slam 

från enskilda avloppsanlägg-

ningar ska hanteras via olika 

lokala lösningar. 

 

 

Målet är uppnått. 

5,1 % av det insamlade slammet har hanterats via olika lokala lösningar som exem-

pelvis via mobil slamrensning. 

 

Kommentar: 

Under andra halvåret kommer mängderna att öka då ytterligare en anläggning med 

mobil slamrensning tas i bruk i Mariestad. 

Kund 
Övergripande mål 

God service och hög tillgänglighet 

Mål 2021 Måluppfyllelse 

 

Grönt kort införs på minst en 

ÅVC. 

 

Målet är uppnått. 

Den kvartersnära återvinningscentralen med Grönt kort i Skultorp öppnade i juni. 

 

Kommentar: 

Hittills har drygt 700 personer gått utbildning och fått Grönt kort i Skultorp. Ytterli-

gare 350 personer står i kö för att utbilda sig. 

Ekonomi 
Övergripande mål 

Ekonomi i balans 

Mål 2021 Måluppfyllelse 
 

Soliditeten understiger inte 

35 %. 

 

 

Målet är uppnått.  

Soliditeten är 44 % och överstiger därmed det finansiella målet. 

 

Kommentar: 

Bedömningen är att målet kommer att uppnås även vid årsskiftet.  
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Resultat och prognos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bedömning av balanskravsresultat 2021 

 

 

 
 
 
 
 

Resultat första halvåret 

Resultatet för delåret är positivt med 0,9 mnkr. Det är 4,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet 

om -3,2 mnkr. Soliditeten uppgår till 44 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt. 

Intäkterna för renhållningsuppdraget uppgår till 78,7 mnkr vilket är 1,1 mnkr mer än budgeterat. Det är 

framför allt intäkterna för återvinningskort till företag som överstiger budget. Kostnaderna för renhåll-

ningsuppdraget uppgår till 77,9 mnkr och det är 2,9 mnkr mindre än budgeterat. Det är främst sop-

hämtning och ÅVC som går bättre än budget. Fördröjd start av omlastning av matavfall i Skara, lägre 

faktisk förbränningsskatt i kombination med försiktig budgetering, lägre underhållskostnader på ÅVC 

än budgeterat samt sortera säcken är några av orsakerna till lägre kostnader än budget. 

Både kostnader och intäkter för sluttäckning överstiger budget men ska ge ett nollresultat vid årets 

slut. Verksamheten är svårberäknad pga stor variation av mängder sluttäckningsmaterial som tas emot 

på de olika anläggningarna.  

 
Prognos 

Prognosen för år 2021 visar på ett negativt resultat om ca -3 mnkr vilket är bättre än det budgeterade 

resultatet om -6,5 mnkr. Samtliga verksamheter ser ut att gå enligt budget eller bättre än budget vid 

årets slut. Under andra halvåret kommer kostnaderna dock att öka för bland annat omlastning av 

matavfall i Skara, nytt skyltsystem på ÅVC och konvertering av kundregister i Grästorp. På 

återvinningscentralerna kommer effekterna av Sortera säcken att fortsatt hålla nere kostnaderna för 

det brännbara restavfallet. 

Helårsprognosen visar på ett underskott om -3 mnkr. Underskottet är planerat och följer direktionens 

beslut att finansiera införande av matavfallsinsamling med det egna kapitalet. 

AÖS har fortsatt en god finansiell ställning med en soliditet klart över målet om 35 procent och 34 mnkr 

i eget kapital. Med hänsyn till den goda finansiella ställningen bedöms det fortsatt finnas synnerliga skäl 

att inte återställa det negativa resultatet. Planerade årliga avgiftshöjningar och kostnadsbesparingar 

ska ge ett resultat i balans år 2024. 
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Förväntad utveckling  
 

  Huruvida hämtningen ska ske fastighetsnära el-

ler inte är en av de stora frågorna som utreds. 

Frival för yrkesmässiga verksamheter 

Regeringen har tillsatt en utredning om så kallat 

frival för yrkesmässiga verksamheter. Utred-

ningen har lämnat ett förslag till lösningar som 

ökar möjligheten för dessa verksamheter att 

välja vem som ska ta hand om deras kommu-

nala avfall. Enligt utredningen föreslås frivalet 

börja gälla redan 1 januari 2022. 

För kommunerna riskerar frivalet innebära 

ökade kostnader för administration och mins-

kad effektivitet i insamlingsverksamheten.  

Mål om matavfall 

AÖS har som mål att samla in 50 procent av det 

matavfall som uppstår. Regeringen har nyligen 

höjt det nationella målet till att 75% av matav-

fallet ska samlas in. 

Vid halvårsskiftet hamnar AÖS insamlingsresul-

tat under målet vilket beror på att mindre 

mängd matavfall samlats in.  

Mängden insamlat matavfall behöver öka för att 

nå målet. Det finns olika sätt att öka in-

samlingen men det kräver noggrant övervä-

gande för att inte riskera kvalitén på matavfallet 

som i sin tur riskerar användningen av materi-

alet. 

 

 

I avfallsbranschen pågår en hel del förändringar 

på både europeisk såväl som nationell nivå. 

Förändringarna innebär påverkan på AÖS verk-

samhet i olika omfattning. Förutom förändrad 

lagstiftning kommer förbundet också att växa 

med fyra nya kommuner vid årsskiftet. Det kom-

mer att innebära initiala ansträngningar men 

att förbundet växer och stärks bedöms som 

nödvändigt för att på sikt kunna möta de utma-

ningar kommunerna står inför. 

Skrotat producentansvar för returpapper 

Den 1 januari 2022 upphör procentansvaret för 

returpapper. Ansvaret för insamling och återvin-

ning går därmed över till kommunal regi.  

I AÖS område lämnas den nuvarande in-

samlingen av returpapper vid återvinningsstat-

ioner och återvinningscentraler oförändrad. 

För den fastighetsnära insamlingen föreslås ett 

auktorisationssystem för privata insamlingsent-

reprenörer. Bedömningen är att föreslagen han-

tering av det nya ansvaret initialt inte innebär 

några större kostnadsökningar. 

Insamling av förpackningar 

Regeringen utreder ett eventuellt kommunalt 

ansvar för insamling av förpackningar. Remiss-

runda är planerad till oktober/november. Oklart 

i hur stor utsträckning ett kommunalt insam-

lingsansvar för förpackningar skulle påverka nu-

varande verksamhet.  
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Drift- och investeringsredovisning 
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Kostnader per verksamhet Utfall tkr  
jan-jun 2021 

Budget tkr  
jan-jun 2021 

Avvikelse tkr 

Direktion 172 250 78 

Administration 9 413 9 550 137 

ÅVC 21 958 23 050 1 092 

Enskilda avlopp 7 558 7 773 215 

Sophämtning 38 780 40 160 1 380 

Summa renhållningsuppdrag 77 881 80 783 2 901 

Verksamhetsavfall 497 443 -54 

Sluttäckning  7 864 627 -7 237 

Summa kostnader 86 242 81 852 -4 390 

 

 

Intäktsredovisning 
Utfall tkr  

jan-jun 2021 
Budget tkr  

jan-jun 2021 Avvikelse tkr 

Försäljning och mottagningsavgifter -4 218 -3 107 1 111 

Hämtningsavgifter -41 594 -41 800 -206 

Grundavgifter -22 423 -22 693 -270 

Miljöstyrande avgifter flerbostadshus -2 010 -1 825 185 

Latrinavgifter -66 -280 -214 

Slamtömningsavgifter -7 792 -7 600 192 

Övrigt -567 -228 339 

Summa renhållningsuppdrag -78 670 -77 533 1 137 

Verksamhetsavfall  -596 -443 154 

Sluttäckning -7 853 -627 7 226 

Summa intäkter -87 120 -78 602 8 518 

 

Resultat 878 -3 250 4 128 
 
 

 

Redovisning av kostnader och intäkter januari – juni 2021 
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Investeringar (tkr) Budget 2021 Utfall 2021-06-30 Utfall 2020-12-31 

Sopbilar 12 080 0 2 660 

Maskiner 0 0 2 510 

Grönt kort 555 173 432 

Inventarier 1 490 12 2 703 

Summa 14 125 185 8 305 

Under första halvåret har Skultorps kvartersnära ÅVC färdigställts för Grönt kort och det har bland annat 

inneburit investeringar i grindar och ny manskapsbod.  

Fem sopbilar har handlats upp under våren med tänkt leverans i slutet av året. Leveranstiden kan dock 

fördröjas pga. rådande materialbrist i lastbilsproduktionen. En rullkross kommer köpas in och placeras 

på Falevi ÅVC i Falköping.  

Hela investeringsbudgeten kommer inte att nyttjas under året. Inköp av ytterligare en rullkross finns med 

i budget men den investeringen kommer att flyttas fram då det för närvarande inte finns någon placering 

för den. I investeringsbudgeten finns också inköp av en våg till Borreboda ÅVC. Projektet kring dynamisk 

vägning i Odenslund är inte färdigt ännu och därför flyttas inköp av ny våg fram till kommande år. 

Investeringsredovisning januari – juni 2021 

Rullkross på Bångahagen 
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Resultaträkning 

 
 
 

Tkr  Not 2021-01-01 
2021-06-30 

2020-01-01 
2020-06-30 

Prognos 
2021 

Budget  
2021   

    

Verksamhetens intäkter 
 

  173 500  
Grund- och hämtningsavgifter 

 
73 887 57 882  148 395 

Övriga intäkter 2 13 233 10 385  8 810   
    

Verksamhetens kostnader 
 

  -176 500  
Övriga externa kostnader  3, 4 -64 306 -52 651  -118 275 
Personalkostnader 5 -17 966 -16 743  -37 270 
      
Avskrivningar 6 -3 970 -3 605  -8 160 
      
Verksamhetens resultat 

 
878 -4 732 -3 000 -6 500   

      
    

Finansnetto 
 

    
Finansiella intäkter 

 
0,6 0   

Finansiella kostnader 
 

-0,3 0   
Resultat efter finansiella poster  0,3 0     

    
DELÅRETS RESULTAT 

 
878 -4 732 -3 000 -6 500 
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Balansräkning 
Tkr Not 2021-01-01 

2021-06-30 
2020-01-01 
2020-12-31   

  
TILLGÅNGAR 

 
  

  
  

Anläggningstillgångar 
 

  
    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 3 198 3 515 
Maskiner 8 2 182 2 686 
Inventarier 9 4 352 4 821 
Bilar och andra transportmedel 10 10 992 13 498 
Summa anläggningstillgångar 

 
20 724 24 520   

  
Omsättningstillgångar 

 
  

    
Fordringar    
Kundfordringar   28 996 16 748 
Övriga fordringar 

 
1 241 173 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

6 669 7 728 
Summa fordringar  36 906 24 649 
    
Kassa och bank   16 577 28 908 
    
Summa omsättningstillgångar 

 
53 483 53 557   

  
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
74 207 78 077   

    
  

SKULDER OCH EGET KAPITAL 
 

    
  

Eget kapital 
 

  
Årets resultat  878 -4 996 
Övrigt eget kapital 

 
32 930 37 926 

Summa eget kapital 
 

33 808 32 930 
    
Skulder 

 
  

Kortfristiga skulder 
 

  
Leverantörsskulder 

 
16 016 21 488 

Övriga skulder 11 6 780 5 560 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 17 603 18 099 
Summa kortfristiga skulder 

 
40 399 45 147   

  
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
74 207 78 077 

 
Ställda säkerheter Inga Inga 
      
Ansvarsförbindelser Inga Inga 



 

19 

 

 

Kassaflödesanalys 

 
Tkr 2021-01-01 

2021-06-30 
2020-01-01 
2020-12-31 

 
  

Den löpande verksamheten   
Årets resultat 878 -4 996 
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   
Av- och nedskrivningar 3 970 7 460 
Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 -251 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 3 970 7 209  

  
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -12 257 681 
Ökning/minskning kortfristiga skulder -4 748 3 995 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 158 6 889  

   
  

Investeringsverksamheten    
  

Investering i materiella anläggningstillgångar -173 -10 293 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 884 
Medel från investeringsverksamheten -173 -9 409  

   
  

ÅRETS KASSAFLÖDE -12 331 -887  
  

Likvida medel vid årets början 28 908 29 795 
Likvida medel vid årets slut 16 577 28 908 
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Noter och tilläggsupplysningar 

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogö-
ras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 
anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

 

INTÄKTER 

Redovisning av intäkter 

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. För-
säljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.  

 

 

KOSTNADER 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-
skrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av pågående ar-
beten görs inga avskrivningar. 

Avskrivningstider 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Vår bedömning är att komponent-
avskrivning inte är aktuellt för de tillgångar som för närvarande ingår AÖS verksamhet.  

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader/fastigheter  15-25 år 

Maskiner och bilar  5-10 år 

Övriga inventarier  5-10 år 

 

Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när 
tillgången tas i bruk.  
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Pensioner 

Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. Premier för pensioner tryg-
gas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som kostnad innevarande år. 

 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har 
satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar 
och därmed också för finansiella leasingavtal. 

 

Redovisning av hyres-/leasingavtal 

Leasingavtal för bilar där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som operationell leasing 
bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing om värdet totalt är väsent-
ligt.  

 

Uppskattningar och bedömningar 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedöm-
ningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. 
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som 
under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovi-
sade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfal-
let kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regel-
bundet.  

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna inne-
bära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästa räkenskapsår. 

 

 
Not 2 Övriga intäkter  2021-06-30 2020-06-30   

 
Försäljning av material och mottagningsavgifter ÅVC 4 109 3 718 
Intäkter övrig verksamhet (verksamhetsavfall, sluttäckning) 8 449 5 442 
Realisationsvinst 0 5 
Övriga intäkter (lönebidrag, bidrag från Vinnova) 675 1 220 
Summa 13 233 10 385 

 
 

Not 3 Ersättning till revisorerna 2021-06-30 2020-06-30   
 

PwC   
Revisionsuppdraget 15 15 
Summa 15 15 
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Not 4 Övriga externa kostnader 2021-06-30 2020-06-30   
 

Entreprenader 23 273 22 568 
Behandlingsavgifter 16 211 8 720 
Skatt på avfallsförbränning* 1 431 554 
Konsulttjänster 373 765 
Lokal- och markhyror 870 847 
Hyror/leasing av anläggningstillgångar 71 216 
Bränsle, energi och vatten 1 847 1 580 
Transporter 2 285 2 188 
Övriga lokal- och fastighetskostnader 3 043 4 329 
Inköp av förbrukningsinventarier och material** 5 370 4 117 
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier 1 952 1 953 
Administrationskostnader 6 669 3 740 
Realisationsförluster 0 80 
Övriga verksamhetskostnader 912 994 
Summa 64 307 52 651 

 
* Skatt på material till förbränning för 2021 är med 100 kr per ton. 
** Kostnader för sluttäckningsarbete varierar över tid beroende på aktuell sluttäckningsfas. 

 

 

Not 5 Personalkostnader 2021-06-30 2020-06-30   
 

Arvoden 118 103 
Löner 13 000 12 367 
Kostnadsersättningar 10 23 
Sociala avgifter 3 787 3 186 
Pensionskostnader 866 852 
Personalsociala kostnader 186 211 
Summa 17 966 16 742 

 

 

Not 6 Avskrivningar  2021-06-30 2020-06-30   
 

Byggnader 318 319 
Maskiner 504 402 
Inventarier 642 555 
Bilar och andra transportmedel 2 506 2 329 
Summa 3 970 3 605 
   
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod, år   
Byggnader 11 år 11 år 
Maskiner, inventarier och fordon 6 år 6 år 
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Not 7 Byggnader och mark 2021-06-30 2020-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 6 584 6 584 
Omklassificeringar 12  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 596 6 584 
Ingående avskrivningar -3 081 -2 440 
Årets avskrivningar -318 -641 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 399 -3 081 
   
Pågående nyanläggningar   
Ingående balans 12 0 
Utgifter under året  12 
Under året genomförda omfördelningar -12 0 
Utgående balans 0 12 
   
Utgående redovisat värde 3 198 3 515 

 

 

Not 8 Maskiner  2021-06-30 2020-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 11 100 10 025 
Investeringar 0 2 510 
Försäljningar/utrangeringar 0 -1 435 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 100 11 100 
     
Ingående avskrivningar -8 414 -8 769 
Försäljningar/utrangeringar 0 1 277 
Årets avskrivningar -504 -922 
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 918 -8 414 
     
Utgående redovisat värde 2 182 2 686 

 

 

Not 9 Inventarier 2021-06-30 2020-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 8 592 5 487 
Investeringar 173 3 135 
Försäljningar/utrangeringar 0 -31 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 765 8 592 
     
Ingående avskrivningar -3 771 -2 589 
Försäljningar/utrangeringar 0 17 
Årets avskrivningar -642 -1 199 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 413 -3 771 
     
Utgående redovisat värde 4 352 4 821 
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Not 10 Bilar och andra transportmedel 2021-06-30 2020-12-31   
 

Ingående anskaffningsvärden 34 580 32 595 
Investeringar 0 2 660 
Försäljningar/utrangeringar 0 -675 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 34 580 34 580 
     
Ingående avskrivningar -21 082 -16 940 
Försäljningar/utrangeringar 0 556 
Årets avskrivningar -2 506 -4 698 
Utgående ackumulerade avskrivningar -23 588 -21 082 
     
Utgående redovisat värde 10 992 13 498 

 

 

Not 11 Övriga kortfristiga skulder 2021-06-30 2020-12-31   
 

Momsskuld 5 644 4 200 
Sociala avgifter 621 724 
Personalens källskatt  515 636 
Övriga kortfristiga skulder 0 0 
Summa 6 780 5 560 

 

 

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-06-30 2020-12-31  
 

Upplupna löner 444 358 
Upplupna semesterlöner 3 638 2 310 
Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 542 954 
Löneskatt avgiftsbestämd ålderspension och övrig löneskatt 331 411 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 648 14 066 
Summa 17 603 18 099 
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§ 159 Dnr 2021/00410 

Delårsrapport för kommunalförbundet 
Skaraborgsvatten per den 30 juni 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårs-

rapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2021.             

Bakgrund 

Skaraborgsvatten, tidigare Skaraborgs vattenverksförbund, bildades 1955 av 

Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlems-

kommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande förbundsordningen som 

reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under år 2018. 

Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten beslutade den  

27 augusti 2021, § 18, att fastställa delårsrapporten per den 30 juni 2021 och 

att lämna den till revisorerna för bedömning. 

Delårets resultat är 5,713 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet är 

5,202 miljoner kronor.  

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen i 

delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.  

Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Skaraborgsvattens 

delårsrapport per den 30 juni 2021.     

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2021-09-27 

Granskning av delårsrapporten, PWC 
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Direktionen, § 18/2021 
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 Kommunstyrelsen 

Delårsrapport för kommunalförbundet 
Skaraborgsvatten per den 30 juni 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårs-

rapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2021.             

Bakgrund 

Skaraborgsvatten, tidigare Skaraborgs vattenverksförbund, bildades 1955 av 

Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlems-

kommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande förbundsordningen som 

reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under år 2018. 

Direktionen för kommunalförbundet Skaraborgsvatten beslutade den  

27 augusti 2021, § 18, att fastställa delårsrapporten per den 30 juni 2021 och 

att lämna den till revisorerna för bedömning. 

Delårets resultat är 5,713 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet är 

5,202 miljoner kronor.  

Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Bedömningen i 

delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.  

 

Förvaltningens bedömning 

Utifrån underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Skaraborgsvattens 

delårsrapport per den 30 juni 2021.     

  

Finansiering 

Ej aktuellt. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten, 2021-09-27 

Granskning av delårsrapporten, PWC 

Delårsrapport per den 30 juni 2021 

Direktionen, § 18/2021 

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten, carl.doverholm@skaraborgsvatten.se 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt 

granskat kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-06-30. Uppdraget 

ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga Bedömning  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt lagens krav 
och god redovisningssed? 

Ja 

 
 

Är resultaten i 
delårsrapporten förenliga 
med de av direktionens 
fastställda målen för god 
ekonomisk hushållning, 
d.v.s. finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Ja 
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Inledning 
Bakgrund 

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. 

Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till 

fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

Revisionskriterier 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-06-30, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 

● Hur direktionen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen 

för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 

och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed 

i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga 

iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställs av direktionen 2021-08-27. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och ekonom. 
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Granskningsresultat 
Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni. Resultatet för perioden 

uppgår till 5,7 mnkr. Direktionen har fastställt delårsrapporten inom två månader efter 

rapportdatum. 

Förbundet redovisar en pågående investering i en kalkdoseringsanläggning som pågått 

sedan 2019 och planeras att slutaktiveras under hösten 2021. Fram till år 2020 har 

löpande aktivering skett varav ytterligare tillkommande kapitalkostnader är hänförliga till 

investeringsutgifter år 2021. Enligt förbundet prognostiseras investeringen uppgå till totalt 

8 mnkr. Tidigare modell har inte fullt ut följt god redovisningssed men det har korrigerats 

under 2021.  

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i 

delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021. 

God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning avseende förbundets finansiella och 

verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021. Av redovisningen görs 

bedömningen att samtliga finansiella mål och verksamhetsmål bedöms som uppfyllda.   

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget för 2021. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte 

skulle vara förenlig med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2021.  
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Rekommendationer 
Vi rekommenderar att direktionen framöver tydliggör definitionen av de finansiella målen 

kopplade till god ekonomisk hushållning så att årlig utvärdering medges på tydligare sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-09-27 

 

 

 

Fredrik Carlsson     Rebecka Äremann 

___________________________  ___________________________ 

Uppdragsledare     Granskningsansvarig 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av 
revisorerna i Kommunalförbundet Skaraborgsvatten enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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Delårsrapport för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-06-30  
 
Kommunalförbundets direktion avger följande delårsrapport. 
 
 
Innehåll Sida 
 
- förvaltningsberättelse 2-11 
- resultaträkning 12 
- balansräkning 13-14 
- kassaflödesanalys 15 
- noter 16-20 
-  Drifts- och investeringsredovisning 20-21 
 
 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes 
avser föregående år. 
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Förvaltningsberättelse 
  
  
Förbundets verksamhet 
  
Historik  
Skaraborgsvatten tidigare Skaraborgs vattenverksförbund bildades 1955 av Skövde, Skara och 
Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande 
förbundsordningen som reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under 2018. Sedan 
förbundets anläggningar togs i drift 1959 fram till och med 20210630 har förbundet levererat ca 488 
miljoner m3 dricksvatten av hög kvalitet och med mycket hög tillgänglighet.  
 
Organisation  
Skövde, Skara och Falköpings kommuner är sammanslutna till ett kommunalförbund med direktion för 
obestämd tid enligt bestämmelserna i kommunallagen, med ändamål att förse medlemmarna med 
dricksvatten.  
Direktionens ledamöter tillsätts av medlemskommunerna enligt följande: Skövde tillsätter tre ordinarie 
ledamöter och tre ersättare och Skara och Falköping tillsätter två ordinarie ledamöter och två ersättare 
vardera.  
Personalen utgörs av en Förbundsdirektör samt sex tekniker. Vid större driftstörningar kan personalen 
utökas med personal från medlemskommunerna enligt avtal.  
 
Vattenkvalitet  
Skaraborgsvatten skall leverera vatten med högsta möjliga kvalitet, med minsta möjliga mängd av 
kemiska tillsatser.   
Skaraborgsvatten skall upprätthålla en god drift- och egenkontroll av vattenkvalitén.  
Skaraborgsvatten skall aktivt medverka i Vätternvårdsförbundet för att säkerställa råvattenkvalitén. 
 
Omvärldsanalys 
Skaraborgsvatten är medlem och aktiv i Vätternvårdsförbundet vars syfte är att bevara sjöns egenart och 
samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern.  
Vi är även medlemmar och aktiva i vår branschorganisation Svenskt vatten vilket resulterar i ett gott 
samarbete och nätverkande på nationell nivå.  
Skaraborgsvattens anläggningar har varit i drift sedan 1959 varvid det finns ett stort underhållsbehov. 
Förbundet följer sin plan för investeringar i framförallt ledningsnätet.  
 
Pandemin 
Den pågående covid -19 pandemin har haft liten påverkan på oss, ingen personal har insjuknat och nu är 
de flesta vaccinerade. Vi har undvikit fysiska möten men har hela tiden varit på plats på vattenverket då 
det inte är möjligt att jobba hemifrån med de arbetsuppgifter vi har.  
Vi har identifierat sårbarheter i bla kemikalieleveranser där vi är beroende av transportörer samt öppna 
gränser, det har även varit längre leveranstider på reservdelar och annat materiel som i huvudsak 
tillverkas i andra länder.  
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Översikt över verksamhetens utveckling 
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 202106 202006 201906 201806 201706 
Antal anställda 7 7 7 6 6 
Budget Delårs resultat, tkr 5 203 5 351 6 354 6 098 6 039 
Budget personalkostnader, tkr 3 293 2 980 2 564 2 334 2 348 
Budget nettoinvesteringar, tkr 12 450 16 150 32 600 26 100 19 400 
Delårets resultat, tkr 5 713 6 258 5 835 7 704 6 729 
Eget kapital, tkr 144 065 133 756 122 590 112 424 98 015 
Vattenintäkt, tkr 18 729 19 219 17 596 18 227 16 877 
Övriga intäkter, tkr 132 161 7 70 24 
Soliditet % 80 76 85 97 97 
            

 
  
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 
Nedanstående punkter har och kommer att ha en väsentlig påverkan på förbundets resultat och 
ekonomiska ställning. 
 
• På grund av nya myndighetsbeslut och även klimatförändringar så utreder vi behovet av en 

ytterligare mikrobiologisk säkerhetsbarriär, vad detta landar i vet vi ej ännu men förmodligen 
behöver det göras en större utbyggnad / ombyggnad av processen i Borgunda vattenverk. Detta 
behövs även för att kunna säkerhetsställa vattenkvalitén till kommunernas ledningsnät som blir 
större och längre.  

• Vi har utökat personalstyrkan med en säkerhetsutredare. Det är på grund av att vi har en förändrad 
omvärld och vi är en viktig samhällsfunktion. Vi har deltagit på utbildningar och informationer som 
Livsmedelsverket, MSB, Säpo och FHS arrangerat för de större dricksvattenproducenterna i landet 
med focus på hotbilder. 2018 kom även NIS direktivet vars syfte är att höja EU medlemsstaternas 
skyddsnivå när det gäller säkerhet i nätverk och informationssystem för samhällskritisk 
infrastruktur.  

      Vattenverket med tillhörande anläggningar ska bli ett skyddsobjekt samt personal har blivit 
      skyddsklassad och krigsplacerad. 
 
Ekonomisk redogörelse 
  
 
Delårets resultat 
Delårets resultat är 5 713tkr. Det budgeterade resultatet är 5 202 tkr. Anledningen att resultatet är bättre 
än budgeterat beror framförallt på lägre avskrivningar, vilket kommer från en lägre investeringstakt än 
planerat. 
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Årets investeringar 
Investeringarna för delåret uppgår till 6 643tkr. De största investeringarna är gjorda på renovering 
snabbfilter med 2 398tkr och kalkdoseringsanläggning med 2 728tkr.  
  
Vattenpriset 
Det pris som medlemskommunerna betalar för dricksvatten är fortfarande relativt lågt, 4,2 kr/m3 fritt 
levererat till respektive kommuns reservoar.  Priset är jämförbart med andra dricksvattenproducenter i 
landet som har liknande organisationsform.  
  
Förändring av soliditeten 
Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som ägarna har finansierat. Soliditeten ligger på 
80%, vilket är 1% bättre än per 201231. 
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Intäkter 
Verksamhetens intäkter har minskat med 518 tkr jämfört med föregående år och ökat mot budget med 
157 tkr. Minskningen mot fg år beror på minskade vattenleveranser till Skövde. Ökningen mot budget 
beror på diverse ökade övriga intäkter som skrot, försäljning av vattenmätarbrunn och pump. 
 
Kostnader 
Verksamhetens kostnader har minskat med 59 tkr jämfört med föregående år och ökat mot budget med 34 
tkr, så kostnaderna följer både mot fg år och mot budget på ett bra sätt. 
  
Finansnetto 
De finansiella intäkterna under året uppgår till 0 tkr. De finansiella kostnaderna uppgår till 79 tkr. Jämfört 
med budget så har finansnettot förbättrats med 35 tkr. Jämfört med föregående år så har finansnettot 
förbättrats med 35 tkr. Anledningen till att finansnettot har förbättrats mot fg år beror på att vi har inte så 
hög låneskuld i år som fg år och mot budget så är låneskulden lägre än planerat. 
 

 
  
 
Likvida medel 
Skaraborgsvatten har ett eget bankkonto, ett underkonto till det koncernkonto som Skövde kommun har i 
Swedbank. Saldot per 210630 var  - 31 102 tkr.  
Skulden på bankkontot sedan 201231 har minskat med 2 650tkr, vilket beror på ett positivt resultat och 
lägre investeringstakt. 
  
Materiella anläggningstillgångar 
Kvarvarande bokfört värde på ledningsnät, vattenverk och pumpstationer uppgår till 166 593 tkr därtill 
kommer ett kvarvarande bokfört värde på maskiner, inventarier och fordon på 6 675 tkr. 
  
Finansiella risker 
Förbundet har en liten finansiell risk då de för tillfället har ett negativt saldo på bankkontot. För mer 
information om hanteringen av de finansiella riskerna se förbundets information om de ekonomiska 
målen. 
  
Pensioner 
Förbundet har ingen skuld för den förmånsbestämda ålderspensionen och den intjänade pensionsrätten per 
1997-12-31 då det har tryggats genom försäkring. Kostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen 
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har under perioden 210101–210630 varit 101 tkr och under perioden 200101-200630 var kostnaden 95tkr. 
Förbundet har inga särskilda pensionsåtaganden som avviker från normalavtalet. Förbundet har däremot 
kortfristig skuld för premier till 7 personers avgiftsbaserade pensionsrätt.  
  
Händelser av väsentlig betydelse 
  
Vi har under våren drift tagit ett av våra sex sandfilter som vi renoverat med en ny typ av filterbotten samt 
åtgärder för att skydda den gamla betongkonstruktionen Vi tillsätter koldioxid för alkalinitetshöjning av 
vattnet innan filtret vilket gör att vattnet blir aggressivt mot betong och påskyndar åldrandet.  
Vi gjorde förra året en tillfällig lagning då vi var tvungna att skyndsamt få det i drift igen men har tagit 
beslut på att renovera ett filter i taget framöver under säsong när vattenförbrukningen är lägre. 
 
Vid vattenverket i Borgunda har det monterats ett nytt säkerhetsklassat staket runt fastigheten vilket är ett 
krav i arbetet med skyddsobjektsklassningen. 
 
Vi har även jobbat vidare med utredningen av ytterligare mikrobiologiska säkerhetsbarriärer för att få ett 
bättre skydd av vårt vatten, tyvärr pga Covid-19 så har arbetet fördröjts. 
Som en del i detta arbete så påbörjades ett pilotprojekt i Maj månad med en ultrafilteranläggning. 
Vi ska under ca 6 månader köra försöksanläggningen för att kunna utvärdera effekten av ultrafiltrering av 
vårat vatten för att se om UF är en bra säkerhetsbarriär för oss. 
 
Utbyggnaden av kalkdoseringsanläggningen pågår, byggnadsarbetena är klara och vi har påbörjat 
installation av maskinutrustningen vilket en del av tyvärr blivit fördröjt. 
  
Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet 
  
Målen inom förbundet fastställs och tas fram av direktionen. 
  
Budgeten tas fram av anställda på förbundet i samarbete med ekonomiavdelningen på skövde kommun. 
Budgeten fastställs sedan av direktionen. 
Budgeten och de ekonomiska målen följs upp vid delårs- och årsbokslut. 
 
Verksamhetsmålen följs i huvudsak upp genom löpande avrapportering på direktionens möten. 
 
Internkontrollen följs upp genom omfattande provtagning samt analys av vattenkvalitén samt även vid 
attestering av fakturor.   
 
Leveranser  
Förbundet har under första halvåret 2021 utan avbrott producerat cirka 4,3 miljoner m3 vatten av god 
kvalitet, vilket är en minskning med ca 200 000 m3 mot föregående år.   
Till enskilda abonnenter samt Tidaholms och Hjo kommuner har levererats 185 082 m3.  
  
Vattenpriset har under året varit 4,2 kr/m3 till medlemskommunerna och 5,5 kr/m3 till enskilda abonnenter 
för renvatten respektive 3,25 kr/m3 för råvatten.  
  
Medelproduktionen har varit 23 633 m3/dygn och den största dygnsförbrukningen 30 977m3 jämfört med 
31 746 m3 för år 2020, vilken inträffade den 18 Juni.. 
 
 Den procentuella fördelningen av kommunernas förbrukning har varit Skövde 53,9% (56 %), 
 Skara 20,9% (19,4 %) och Falköping 25,2% (24,6 %). Föregående år i parentes. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
  
  
Ekonomiska mål  
Direktionen har under år 2018 beslutat att justera de ekonomiska målen till:  
- Att i första hand avgiftsnivåerna tydliggörs för medlemskommunerna med god framförhållning och med 
ett långt perspektiv framåt, samt att abrupta förändringar av dessa undviks, i syfte att underlätta ägarnas 
ekonomiska planering. 
-Att i andra hand avgiftsnivåerna väljs så att investeringar på lång sikt finansieras helt med egna medel, i 
syfte att undvika en räntekänslig ekonomi. 
-Att i tredje hand på kort sikt ej stadigvarande bygga upp vare sig kassa eller skuld motsvarande mer än 
två års omsättning, i syfte att ha ett avgiftsuttag och en investeringstakt som är väl avstämda med 
varandra. 
  
  
Utvärdering av ekonomiska mål  
-  Priset till medlemskommunerna har höjts från 4,1kr/m3 2020 till 4,2kr/m3 2021, vilket är helt enligt 
budget och investeringsplan, därmed är målet uppfyllt.   
- Behovet av lånefinansiering för investeringar har fortsatt under 2021 då det skett stora investeringar 
under året, så för år 2021 har förbundet använd sig av lån för att kunna finansiera investeringarna. 
Användningen av lånefinansiering kommer bara ske på kort sikt sedan förväntas förbundet ha amorterat 
sitt lån, därmed är målet uppfyllt. Förbundet budgeterar ett positivt resultat för att kunna egenfinansiera 
investeringar.  
- Skulderna överstiger inte två års omsättning, därmed är målet uppfyllt. För helåret 2021 bedöms 
förbundet ha en omsättning på 37 724 tkr och under 2020 låg omsättningen på 36 552 tkr (totalt 74 276 
tkr). Förbundets korta och långa skulder per 210630 uppgår till 35 314 tkr.  
 
Verksamhetsmål  
Skaraborgsvatten skall till medlemskommunernas förbindelsepunkter utan avbrott leverera vatten av god 
kvalitet. Verksamhetsmålet är uppfyllt.  
  
Samlad bedömning av måluppfyllelse. 
Direktionens sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllsen avseende god ekonomisk 
hushållnig för år 2021 är att god ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska målen nåtts 
och riktlinjerna för verksamheten följts. 
 
Delårets resultat 
Delårets resultat är 5 713tkr. Det budgeterade resultatet är 5 202 tkr. Anledningen att resultatet är bättre 
än budgeterat beror framförallt på lägre avskrivningar, vilket kommer från en lägre investeringstakt än 
planerat. 
 
Årets investeringar 
Investeringarna för delåret uppgår till 6 643tkr. De största investeringarna är gjorda på renovering 
snabbfilter med 2 398tkr och kalkdoseringsanläggning med 2 728tkr.  
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Balanskravsresultatet 
  
Årets resultat enligt balanskravet 2021 2020 2019 2018         
Årets resultat enligt resultaträkningen            11 243 10 854  10 743 12 035 
-Samtliga realisationsvinster - -    -  - 
+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -   -      -  - 
+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - - - 
-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - - - 
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster 
i värdepapper - - - - 
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 11 243 10 854 10 743 12 035 
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - - -      
  
+Användning av medel från  
Resultatutjämningsreserv - - - - 
=Balanskravsresultat                          11 243 10 854 10 743 12 035      
  
  
Siffran för år 2021 avser prognos medan de andra siffrorna är verkliga resultat. 
  
Väsentliga personalförhållanden 
  
LEDAMÖTER I DIREKTIONEN SAMT REVISORER. 
  
Ledamöter:  
Ordinarie:     Ersättare: 
Håkan Ehn, ordf. Skara           Björn Sahlgren Skara 
Ed Kahrs, v ordf.      Falköping            Vanja Wallemyr        Falköping 
     
Torbjörn Bergman      Skövde                Kay Henningsson      Skövde 
Johnny Niklasson       Skövde                Tony Abi Kahlil        Skövde 
Sten Catoni             Skara                  Joakim Kvarndal       Skara 
Roger Lundberg        Falköping              Christopher Munch     Falköping 
Tord Lindqvist         Skövde                 Per-Anders Larsson     Skövde 
     
  
Direktionen har under året haft två sammanträden. 
  
Revisorer 
Ordinarie:    Ersättare: 
Birgitta Johansson Skövde  Ingrid Bäfman Skövde 
Jan-Ove Gutegård-    Skara  Freddie Wendin Skara 
Jakobsson 
Lars Elinderson Falköping  Kerstin Allestam Falköping 
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PERSONALFÖRTECKNING  
    
Carl Doverholm          Förbundsdirektör  
Sören Pettersson                                   Maskinteknik / ledningsnät  
Marcus Svensson  Fastighet / fordonsteknik  
Erik Björk               Elteknik  
Henrik Persson            Projektledare entreprenader 
Henrik Larsson            Processteknik 
Arne Nordh                Säkerhetssamordnare 
  
  
Utbildningar  
Erik har genomgått en distansutbildning i dricksvattenteknik. 
 
Sjukfrånvaro     202106   202006 
Total sjukfrånvaro %     1,32%  0,85% 
- långtidssjukfrånvaro* %    0%  0% 
 
* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 
  
  
Personalvård  
Företagshälsovården inom förbundet är ordnad genom anslutning till Skaraborgshälsan och Urohälsan.   
  
  
Personalsammansättning  
  
Medelantal anställda 
  
20210630    20200630 
  
Medelantal  Varav  Medelantal  Varav 
anställda  män  anställda  män 
 7  7  7  7 
  
Åldersfördelning    20210630 20200630 
20-29 år i %                            0      0 
30-39 år i %                            28 28 
40-49 år i %                            28           14 
50-59 år i %                            28 28 
60 år - i %                              14           28 
 
Förväntad utveckling 
  
Förbundet gör positiva resultat för att kunna betala investeringar med egna medel.  
  
Direktionen har fattat ett strategiskt beslut om att dubblera hela förbundets ledningsnät för att säkra 
framtida vattenleveranser. Arbetet med dubbleringen kommer enligt nuvarande bedömning att pågå till ca 
år 2030. Investeringen beräknas enligt nuvarande investeringsplan uppgå till ca 328 000 tkr. Då projekten 
är beroende av myndighetsbeslut och lagen om offentlig upphandling samt avtal med berörda 
fastighetsägare så är en exakt tidsplan mycket svår att följa, en del budgeterade projekt har pga av detta 
blivit förskjutna i tid vilket påverkar bla resultatet genom avskrivningarna. En del projekt, exempelvis 
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omläggningen av Falköpingsledningen har fått tidigareläggas i planen pga att kommunen växer och 
Trafikverket bygger om västra stambanan i området där vår ledning är lokaliserad. Fram till 210630 har vi 
investerat för 156 836tkr.  
 
 
 
Ökade krav 
 
Vår verksamhet styrs av livsmedelsverkets föreskrifter, vilka säger att vi skall ha minst två stycken 
mikrobiologiska säkerhetsbarriärer för att säkerhetsställa dricks vattenkvalitén. Vi har idag klor och UV 
ljus vilka båda är inaktiverande. För att kunna tillgodoräkna oss klor som barriär skall det vara fritt klor, 
vi har kloren bunden till kloramin på grund av de långa ledningsnäten. Vi behöver en avskiljande barriär 
också för att framtidssäkra vattenkvalitèn när kommunerna växer.  
Vi har utfört en mikrobiologisk säkerhetsanalys (MBA) vilken visar på svagheter i vattenverkets 
mikrobiologiska säkerhetsbarriärer. På grund av vattenverkets utformning och avsaknaden av 
reservoarvolym kan ej tillräcklig kontakttid mellan klor och vatten erhållas för att uppnå föreskrivna log- 
reduktioner av bakterier och virus. 
Eventuella klimatförändringar kan även ge oss ett förändrat råvatten, Vätterns vatten har hittills varit 
stabilt, tom för vår del blivit bättre men vi ser att det blir varmare. 
  
Miljöredovisning 
 
Förbundet genomför fortlöpande uppföljning och kontroll av möjliga energisparåtgärder.  
  
Vattenkemi  
För kloraminbildning och desinfektion av vattnet, har 2 ton ammoniumsulfat och 25 ton natriumhypoklorit 
förbrukats. För alkalinitetshöjning och pH-justering har 48,6 ton koldioxid och 52 ton kalk förbrukats.  
Kemikaliekostnaden inklusive hyra av gastank samt licens för kloramin har totalt uppgått till 299,3 tkr. 
För desinfektion använder vi även UV-ljus som medfört en material- och servicekostnad på 149,8 tkr. 
Ytterligare ett UV-aggregat har bytts ut mot ett nytt, till en kostnad av 264,2 tkr pga brist på reservdelar 
till de äldre. Det nya aggregatet är certifierat enligt Önorm M 5873. 

 
Vattenanalyser med avseende på temperatur, pH-värde och kloröverskott för kontroll av processtyrning, 
har utförts dagligen av driftsledaren. Mikrobiologiska och kemiska vattenprov enligt fastställt 
kontrollprogram (Livsmedelsverkets föreskrifter SLV FS 2001:30, nu LIVSFS 2017:2), har skickats till 
Eurofins AB, Jönköping för analys. Under perioden 1/1 – 30/6 har 26 dricksvattenprover, samt 13 
råvattenprover analyserats enligt ordinarie protagningsprogram, ur mikrobiologisk och kemisk synpunkt. 
36 analyserade nätprover har tillhandahållits från Falköping- och Skara kommun. Vi kommer även 
fortsättningsvis ta del av kommunernas nätprover vilket ger oss en bättre överblick på fler punkter.  
Av proverna för utgående dricksvatten, där en bedömning görs av auktoriserat laboratorium, var alla 
prover godkända med god marginal, såväl mikrobiologiskt som kemiskt. De utförda nätproven visade 
också godkända resultat, med avvikelse på två nätprov gjorda i Skara samt Varnhem, där dessa påvisade 
förekomst av presumtiva Clostridium perfringens. Resultatet på dessa två nätprov löd ”tjänligt med 
anmärkning”. Skaraborgsvatten tog i och med detta 3st extraprov utmed Skaraledningen: Reservoaren i 
Kårstorp, ventilkammaren i Götala, samt ventilkammaren vid Vilankorset. Även Skara Energi tog 3st 
extraprov på nätet i Skara samt Varnhem. Alla 6 extraprov kunde inte påvisa någon förekomst av 
presumtiva Clostridium perfringens. 
  
Utöver dessa prover har förklorerat råvatten från Hjällö analyserats med avseende på mikroorganismer 
vid 13 tillfällen.   
De mikrobiologiska proverna på förklorerat råvatten var samtliga inom marginalen för godkänt 
dricksvatten.  
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Vattenbehandling  
Prover som tagits och analyserats utöver Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2017:2), har innefattat 
extra provtagning vid Hjällö pumpstation med avseende på Cryptosporidium. Extra provtagning har även 
gjorts vid såväl Hjällö pumpstation samt Borgunda vattenverk med avseende på trihalometaner, THM, 
samt PFAS. 
Fortsatt provtagning med avseende på mikroorganismer har skett vid nyetablering av vattenledning mellan 
Torbjörntorp och överlämningspunkten till Falköpings kommun. 
Det nyrenoverade snabbsandfilter#4 mikrobiologiska och kemiska status har följts upp med 4st 
provtagningar, vilka alla var godkända med god marginal. 
Det i maj uppstartade pilotprojektet med en ultrafilteranläggning har hittills inneburit 8st extra 
provtaningar- 4st på matarvattnet, samt 4st på det filtrerade vattnet. 
 
Förbundet har även under första halvåret 2021 hjälpt anslutna vattenföreningar med provtagning enligt 
regelverket för dricksvatten (LIVSFS 2017:2). Fördelarna för Skaraborgsvatten med detta är bl.a en bättre 
bild av vattenkvalitén ute i distributionsnätet.  
 
 
 



Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 
Org.nr 222000-0281     

12 (21) 
  

          
Resultaträkning 
Tkr 

   

  
  

 

Resultaträkning, tkr Not 2021-06-30 2020-06-30 Prognos 
2021 

Budget 
2021 

Verksamhetens intäkter 2 18 862 19 380 37 724 37 410 
Verksamhetens kostnader 3,15 -10 131 -10 190 -20 262 -20 195 
Avskrivningar 4 -2 939 -2 818 -5 992 - 6 582 
Verksamhetens nettokostnader   5 792 6 372 11 470 10 633 
           
Verksamhetens resultat   5 792 6 372 11 470 10 633 
           
Finansiella intäkter 5 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 6 -79 -114 -227 -227 
Resultat efter finansiella poster   5 713 6 258 11 243 10 406 
          
Extraordinära poster    0 0 0 0 
          
Delårets/Årets resultat   5 713 6 258 11 243 10 406 

 
 



Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 
Org.nr 222000-0281     

13 (21) 
  

          
Balansräkning 
Tkr 

Not 2021-06-30 2020-12-31 

  
  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 166 593   163 125   
Maskiner, inventarier och fordon 8 6 675   6 439   
            
Finansiella anläggningstillgångar 9 15   15   
Summa anläggningstillgångar   173 283   169 579   
            
Omsättningstillgångar           
Fordringar 10 6 096   5 329   
Summa omsättningstillgångar   6 096   5 329   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   179 379   174 908   
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Balansräkning 
Tkr 

Not 2021-06-30 2020-12-31 

  
  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Årets resultat   5 713   10 854   
Övrigt eget kapital   138 352   127 498   
Summa eget kapital   144 065   138 352   
            
Skulder           
Långfristiga skulder 11 31 102   33 752   
Kortfristiga skulder 12 4 212   2 804   
            
    35 314   36 556   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   179 379   174 908   
            

  
  
Ställda säkerheter   Inga Inga   
          
Ansvarsförbindelser   Inga Inga   
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Kassaflödesanalys 
Tkr 

Not 2021-01-01 
-2021-06-30 

2020-01-01 
-2020-06-30   

  

 

 
Den löpande verksamheten           
Delårets resultat   5 713   6 258   
            
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 13         
Av- och nedskrivningar   2 939   2 818   
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital   8 652   9 076   
            
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -767   -66   
Ökning/minskning kortfristiga skulder   1 408   -1 289   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   9 293   7 721   
            
Investeringsverksamheten           
Investering i materiella anläggningstillgångar 14 -6 643   -10 766   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -6 643   -10 766   
            
Finansieringsverksamheten           
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0   0   
            
Årets kassaflöde   2 650   -3 045   
Likvida medel vid årets början   -33 752   -34 974   
Likvida medel vid delårets slut   -31 102   -38 019   

 



Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 
Org.nr 222000-0281 

16 (21) 
  

      
  

 

Tilläggsupplysningar 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
  
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
De största intäkterna är vattenintäkter som faktureras månadsvis till medlemskommunerna i förbundet. 
  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
  
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.  
  
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. 
Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och 
verkställda avskrivningar. Anläggningarna aktiveras när anläggningen är klar att använda. 
  
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  
  
Skaraborgsvattens förmånsbestämda ålderspension hanteras via försäkringslösning. Delårets premier 
uppgår till 101 tkr (95 tkr fg delår). Avgiftsbaserade pensionsavgifter erläggs löpande.  
  
Komponentavskrivningar har införts under 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom med 
avseende på väsentlighet och en del mindre justeringar har gjorts. 
  
Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är: 
Fastigheter 7 år 
Fastigheter 9 år 
Fastigheter 10 år 
Fastigheter 13 år 
Fastigheter 15 år 
Fastigheter 18 år 
Fastigheter 20 år 
Fastigheter 25 år 
Fastigheter 30 år 
Fastigheter 33 år 
Fastigheter 50 år 
Fordon 5 år 
Inventarier 3 år 
Inventarier 5 år 
Inventarier 10 år 
Maskiner 5 år 
Maskiner 10 år 
Maskiner 20 år 
Mark skrivs ej av 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 
 2021-01-01 2020-01-01   
  -2021-06-30 -2020-06-30   
        
Vattenförsäljning       
Skövde 9 681 10 323   
Skara 3 757 3 631   
Falköping 4 527 4 567   
Övriga vattenintäkter( Tidaholm, Hjo och enskilda abonnenter) 764 698   
Övriga verksamhetsintäkter 132 161   
Summa verksamhetens intäkter 18 861 19 380   
        

  
Not 3 Verksamhetens kostnader 
 2021-01-01 2020-01-01   
  -2021-06-30 -2020-06-30   
        
        
Elektrisk energi 2 560 2 574   
Personalkostnader 3 014 2 697   
Reparation och underhåll 1 674 959   
Övriga främmande tjänster (provtagningar, ek tjänster) 377 428   
Övriga verksamhetskostnader (vattenuttagsavgift, kemikalier, 
processdatasystem) 2 505 3 532   
Summa verksamhetens kostnader 10 130 10 190   
        

  
Not 4 Avskrivningar 
 2021-01-01 2020-01-01   
  -2021-06-30 -2020-06-30   
        
        
Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar 2 218 2 096   
Avskrivning maskiner, inventarier och fordon 721 722   
Summa avskrivningar 2 939 2 818   
        

  
Not 5 Finansiella intäkter 
  
 2021-01-01 2020-01-01   
  -2021-06-30 -2020-06-30   
        
        
Ränteintäkter 0 0   
Summa finansiella intäkter 0 0   
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Not 6 Finansiella kostnader 
 2021-01-01 2020-01-01   
  -2021-06-30 -2020-06-30   
        
        
Räntekostnader 79 114   
Summa finansiella kostnader 79 114   
        

  
Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
 2021-06-30 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 209 457 195 797   
Investeringar 5 686 13 660   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 215 143 209 457   
        
Ingående avskrivningar -46 332 -42 038   
Årets avskrivningar -2 218 -4 294   
Utgående ackumulerade avskrivningar -48 550 -46 332   
        
Utgående redovisat värde 166 593 163 125   
        

  
Not 8 Maskiner, inventarier och fordon 
  
 2021-06-30 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 22 274 21 892   
Investeringar 958 382   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 232 22 274   
        
Ingående avskrivningar -15 835 -14 362   
Årets avskrivningar -721 -1 473   
Utgående ackumulerade avskrivningar -16 556 -15 835   
        
Utgående redovisat värde 6 676 6 439   
        

 
Not 9 Finansiella anläggningstillgångar 
  
 2021-06-30 2020-12-31   
        
        
Andelar i Borgunda belysningsföretag 15 15   
Summa finansiella anläggningstillgångar 15 15   
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Not 10 Fordringar 
 2021-06-30 2020-12-31   
        
        
Kundfordringar 1 782 2 470   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 461 2 262   
Övriga kortfristiga fordringar 852 597   
Summa fordringar 6 095 5 329   
        

 
Not 11 Långfristiga skulder 
  
 2021-06-30 2020-12-31   
        
Ingående låneskuld 33 752 34 974   
Årets amortering -2 650 -1 222   
Utgående låneskuld 31 102 33 752   
        
  
        
        
Skulder till koncernföretag 31 102 33 752   
Summa 31 102 33 752   
        
Summa långfristiga skulder 31 102 33 752 
      
Anledningen till lånet beror på stora investeringar i ledningsnätet. 
  

 
Not 12 Kortfristiga skulder 
 2021-06-30 2020-12-31   
        
        
Leverantörsskulder 1 863 357   
Övriga kortfristiga skulder 611 720   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 738 1 726   
Summa kortfristiga skulder 4 212 2 803   
        

  
Not 13 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
  
 2021-06-30 2020-06-30   
        
Av- och nedskrivningar 2 939 2 818   
  2 939 2 818   
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Not 14 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
      
  2021-06-30 2020-06-30   
        
Årets investeringar 6 643 10 766   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 643 10 766   
        

  
Not 15 Arvode till revisorer 
  2021-06-30 2020-06-30   
        
        
Arvode sakkunnigt biträde 20 14   
Arvode till förtroendevalda revisorer 7 6   
Summa arvode till revisorer 27 20   

 
 
 
 
 
 
 
Driftsredovisning  
 
Principerna för framtagning av budget och utfall är detsamma. För principer över hur driftsredovisningen 
är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och värderingsprinciper. 
 

Verksamheter Budget Utfall Utfall 
Avvikelse 

budget 
  202106 202106 202006 202106 
Förbundet totalt         
Verksamhetens intäkter 18 705 18 862 19 380 157 
Verksamhetenskostnader -10 098 -10 131 -10 190 -33 
Avskrivningar -3 291 -2 939 -2 818 352 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 
Finansiella kostnader -114 -79 -114 35 
Summa 5 202 5 713 6 258 511 

 
Delårets resultat 
Delårets resultat är 5 713tkr. Det budgeterade resultatet är 5 202 tkr. Anledningen att resultatet är bättre 
än budgeterat beror framförallt på lägre avskrivningar, vilket kommer från en lägre investeringstakt än 
planerat. 
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Investeringsredovisning 
 
Principerna för framtagning av budget och utfall är detsamma. För principer över hur 
investeringsredovisningen är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och 
värderingsprinciper. 
  
Investeringarna nedan är gjorda i materiella anläggningstillgångar. 
 
 
 
 
         

Projekt 
Budget 
202106 

Utfall 
202106 Avvikelse 

Utfall 
202006 

Ledningssystem inkl intagsledning Hjällö 10 000 559 9 441 7 068  
Renovering snabbfilter 1 250 2 398 -1 148  
El utrustning 250  250    
Byte lågspänning och högspänning 
ställverk Hjällö    75  
Maskinutrustning  500  500   
Fastighet 350  350  420 
Fordon 100  100  175 
UV ljus    5 
Kalkdoseringsanläggning   2 728 -2 728 1 767 
Inventarier   958 -958  157  
Markköp Borgunda    1 100 
Summa nettoinvesteringar 12 450 6 643 5 807 10 766 

 
Årets investeringar 
Investeringarna för delåret uppgår till 6 643tkr. De största investeringarna är gjorda på renovering 
snabbfilter med 2 398tkr och kalkdoseringsanläggning med 2 728tkr. Investeringen i 
kalkdoseringsanläggning, som pågått sedan 2019, planeras att slutaktiveras under hösten 2021. Löpande 
aktivering har skett tidigare år fram till ÅR 2020 varför tillkommande kapitalkostnad är hänförlig till 
investeringsutgift år 2021. Totalt prognostiseras investeringen uppgå till 8 mnkr, t.o.m 201231 var det 
nedlagt 4,9 mnkr. 
 
 

Årets investeringar är lägre jämfört med fg år vilket framförallt beror på utbyggnaden av ledningssystem 
med 6 509tkr. 

Årets investeringar är lägre än budget vilket framförallt beror på lägre investeringstakt när det gäller 
ledningssystem. 
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§ 160 Dnr 2021/00414 

Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst per den 31 augusti 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 

augusti 2021.        

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med ändamålet att tillgodose 

medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att 

bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. 

Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av 

Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.  

Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 24 september 2021, § 445, 

beslutat att godkänna delårsrapporten 2021. Utfallet för delåret är drygt 4 

miljoner kronor och prognosen för helåret är 2 miljoner kronor. 

Revisorerna utsedda av Västra Götalandsregionen har granskat 

Tolkförmedling Västs delårsrapport och bedömer att resultat är förenligt med 

de mål som direktionen beslutat om, såväl de finansiella som övergripande 

målen för verksamheten.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av underlagen föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 

2021.  

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWCs granskningsrapport, 

2021-10-08 

Direktionen, § 445/2021   

Delårsrapport 2021     

  

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 

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

Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst per den 31 augusti 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den  

31 augusti 2021.        

Bakgrund 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med ändamålet att tillgodose 

medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att 

bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. 

Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av 

Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.  

Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 24 september 2021, § 445, 

beslutat att godkänna delårsrapporten 2021. Utfallet för delåret är drygt 4 

miljoner kronor och prognosen för helåret är 2 miljoner kronor. 

Revisorerna utsedda av Västra Götalandsregionen har granskat 

Tolkförmedling Västs delårsrapport och bedömer att resultat är förenligt med 

de mål som direktionen beslutat om, såväl de finansiella som övergripande 

målen för verksamheten.  

  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av underlagen föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

kommunalförbundet Tolkförmedling Västs delårsrapport per den 31 augusti 

2021.  

  

Finansiering 

Ej aktuellt. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWCs granskningsrapport, 

2021-10-08 

Direktionen, § 445/2021   

Delårsrapport 2021     

Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, kansli@tolkformedlingvast.se 

 

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 



Tolkförmedling Väst
Inkommit 2021-10-13
Dnr 21/0030-4
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delårsrapport   2021   
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Projektmedarbetare:   Oskar   Lundström     
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Sammanfattning   
  

PwC   har   på   uppdrag   av   kommunalförbundets   förtroendevalda   revisorer   översiktligt   
granskat   kommunalförbundets   delårsrapport   för   perioden   2021-01-01   –   2021-08-31.   
Uppdraget   ingår   som   en   obligatorisk   del   av   revisionsplanen   för   år   2021.   

Med   utgångspunkt   från   ställda   revisionsfrågor   lämnas   följande   sammanfattande   
revisionella   bedömning   per   revisionsfråga:   

  

  

  

  

  

  

  

1   

Revisionsfråga   Bedömning     

Har   delårsrapporten   
upprättats   enligt   lagens   krav   
och   god   redovisningssed?   

Ja   

  
  

Är   resultaten   i   
delårsrapporten   förenliga   
med   de   av   direktionen   
fastställda   målen   för   god   
ekonomisk   hushållning,   
d.v.s.   finns   förutsättningar   
att   målen   kommer   att   
uppnås?   

Ja   
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Inledning   
Bakgrund   

Direktionen   ska   behandla   minst   en   delårsrapport   per   år.   I   samband   med   direktionens   
behandling   av   delårsrapporten   ska   även   revisorerna   bedöma   resultatet   i   
delårsrapporten.   Denna   granskning   utgör   underlag   för   det   utlåtande   som   revisorerna   
ska   lämna   till   direktionen.   

Delårsrapporten   ska   omfatta   en   period   av   minst   hälften   och   högst   två   tredjedelar   av   
räkenskapsåret   och   den   ska   innehålla   en   översiktlig   redogörelse   för   utvecklingen   av   
kommunalförbundets   verksamhet   och   resultat   sedan   föregående   räkenskapsårs   utgång.   

Revisionsobjekt   är   direktionen   som   är   ansvarig   för   delårsrapportens   upprättande.   Vårt   
ansvar   är   att   granska   delårsrapporten   utifrån   god   sed.   

Syfte   och   revisionsfrågor   

Granskningen   ska   besvara   följande   revisionsfrågor:   

● Har   delårsrapporten   upprättats   enligt   lagens   krav   och   god   redovisningssed?   

● Är   resultaten   i   delårsrapporten   förenliga   med   de   av   direktionen   fastställda   målen   för   
god   ekonomisk   hushållning,   d.v.s.   finns   förutsättningar   att   målen   kommer   att   
uppnås?   

Revisionskriterier   

Granskningen   av   delårsrapporten   omfattar:   

● Översiktlig   granskning   av   den   finansiella   delen   av   delårsrapporten   per   2021-08-31,   

● Förvaltningsberättelsens   innehåll,   

● Hur   kommunalförbundet   redovisar   hur   väl   det   prognostiserade   resultatet   är   förenligt   
med   målen   för   god   ekonomisk   hushållning   (finansiella   och   verksamhetsmässiga   
mål).   

Granskningen   utgår   från   Vägledning   4,   Granskning   av   delårsrapport,   utgiven   av   
Sveriges   kommunala   yrkesrevisorer   (SKYREV).   Granskningen   sker   genom   analytisk   
granskning   och   intervjuer   med   nyckelpersoner   som   är   ansvariga   för   delårsrapportens   
upprättande.   

En   översiktlig   granskning   har   en   annan   inriktning   och   en   betydligt   mindre   omfattning   
jämfört   med   den   inriktning   och   omfattning   som   en   revision   enligt   ISA   och   god   
revisionssed   i   övrigt   har.   Detta   PM   är   skrivet   i   avvikelseform   och   omfattar   våra   mest   
väsentliga   iakttagelser   och   bedömningar.   
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Den   granskade   delårsrapporten   fastställdes   av   direktionen   2021-09-24.Rapportens   
innehåll   har   sakgranskats   av   förbundsdirektör   och   redovisningschef.     
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Granskningsresultat   
Lagens   krav   och   god   redovisningssed   

Iakttagelser   
Den   upprättade   delårsrapporten   omfattar   perioden   januari   –   augusti.   Resultatet   för   
perioden   uppgår   till   4   382   mnkr.   Direktionen   har   fastställt   delårsrapporten   inom   
lagstadgad   tid.     

  

Bedömning   
Grundat   på   vår   översiktliga   granskning   har   det   inte   kommit   fram   några   omständigheter   
som   ger   oss   anledning   att   anse   att   delårsrapporten   för   kommunalförbundet   
Tolkförmedling   Väst   inte,   i   allt   väsentligt,   är   upprättad   i   enlighet   med   lagens   krav   och   
god   redovisningssed   i   övrigt.   Bedömningen   i   delårsrapporten   är   att   balanskravet   
kommer   att   uppfyllas   för   år   2021.   

God   ekonomisk   hushållning   

Iakttagelser   
Mål   

I   delårsrapporten   görs   en   avstämning   mot   årsprognosen   avseende   
kommunalförbundets   finansiella   och   verksamhetsmässiga   mål   som   fastställts   i   budget   
2021.   

Av   redovisningen   framgår   att   samtliga   av   de   finansiella   målen   prognostiseras   att   
uppfyllas.   

Av   redovisningen   framgår   att   samtliga   av   verksamhetsmålen   prognostiseras   att   
uppfyllas.   

  

Bedömning   

Grundat   på   vår   översiktliga   granskning   av   delårsrapportens   återrapportering   har   det   inte   
kommit   fram   några   omständigheter   som   ger   oss   anledning   att   anse   att   det   
prognostiserade   resultatet   inte   skulle   vara   förenligt   med   de   finansiella   mål   som   
direktionen   fastställt   i   budget   2021.   

Grundat   på   vår   översiktliga   granskning   av   delårsrapportens   återrapportering   har   det   inte   
kommit   fram   några   omständigheter   som   ger   oss   anledning   att   anse   att   det   
prognostiserade   resultatet   inte   skulle   vara   förenligt   med   de   verksamhetsmål   som   
fullmäktige   fastställt   i   budget   2021.     
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Rekommendationer   
        Vi   rekommenderar   direktionen    att   till   årsskiftet,   tillse   att:   

● inbetalning   av   medlemskapital   sker   av   nya   medlemmar   som   tillkommit   1   januari.   
Belopp   uppgår   till   ca   62   tkr   och   har   inte   bedömts   väsentligt   för   delårsbokslutet.     

  

Vi   informerar   om   ändrad   nyttjandetid   för   verksamhetssystemet   som   ändrats   från   åtta   år   
till   fyra   år   vilket   kommunalförbundet   har   upplyst   om   i   delårsrapporten.     

  

  

2021-   den   dag   som   framgår   av   min   elektroniska   underskrift   
  
  

  

Gunilla   Lönnbratt Fredrik   Carlsson   
___________________________ ___________________________  
Uppdragsledare Uppdragsledare   

  
  

Denna   rapport   har   upprättats   av   Öhrlings   PricewaterhouseCoopers   AB   (org   nr   556029-6740)   (PwC)   på   uppdrag   
av   Kommunalförbundet   Tolkförmedling   Väst    enligt   de   villkor   och   under   de   förutsättningar   som   framgår   av   
uppdragsavtal.   PwC   ansvarar   inte   utan   särskilt   åtagande,   gentemot   annan   som   tar   del   av   och   förlitar   sig   på   hela   
eller   delar   av   denna   rapport.     
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra 

Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 

Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 

Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, 

Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

  

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 

Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 

fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.  

 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad 

integration i samhället. 

 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets 

varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 

 

Förvaltningsberättelse 
Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 

består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 

Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 

stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 

kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 

köps separat.  

 
Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 

kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två 

möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2021.  

 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2021-08-31 av: 

 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 

Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 

Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 

  

Alingsås kommun Bollebygd kommun 

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 

Leif Hansson (S), ersättare  Christina Hein (S), ersättare 

  

Borås Stad Dals-Eds kommun 

Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  

Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 

  

Essunga kommun Falköpings kommun 

Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 

Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 

  

Grästorps kommun Gullspångs kommun 

Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 

Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 

  

Götene kommun Herrljunga kommun 

Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 

Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 

  

Hjo kommun Härryda Kommun 

Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 

Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 

  

Karlsborgs kommun Kungälv kommun 

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 

Anita Larsson (S), ersättare  Vakant, ersättare 

  

Lerums kommun Lidköpings kommun 

Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 

Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 

  

Lilla Edets kommun Lysekils kommun  

Zara Blidevik (M), ledamot Rickard Söderberg (S), ledamot 

Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 

  

Mariestads kommun Marks kommun 

Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 

Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
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Munkedals kommun Mölndals stad 

Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot  

Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 

  

Orust kommun Partille Kommun 

Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algottson (M), ledamot 

Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 

  

Skara kommun Skövde kommun 

Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 

Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 

  

Sotenäs kommun Strömstads kommun 

Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 

Gerardo Alas (S) Merry Johansson (S), ersättare 

  

Svenljunga kommun Tanums kommun 

Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 

Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 

  

Tibro kommun Tidaholms kommun 

Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 

Maria Maric (KD), ersättare  Gunilla Dverstorp (M), ersättare 

  

Tjörns kommun Tranemo kommun 

Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 

Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 

  

Trollhättans Stad Töreboda kommun 

Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 

Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 

  

Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 

Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 

Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 

  

Vara kommun Vårgårda kommun 

Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 

Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 

  

Öckerö kommun  

Kent Lagrell (M), ledamot  

Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 

 

                                                 
2 Nya Ulricehamn. 
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Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 

Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på 

plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden 

som längre tolkningsuppdrag.  

 

Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och 

app. Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras 

förbundets bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst 

Akut tolk tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 

 

Tolkar och översättare 
Den 31 augusti 2021 hade förbundet 1 054 aktiva tolkar vilket är 150 tolkar färre jämfört med 

årsskiftet. Vid samma tidpunkt fanns 102 aktiva översättare jämfört med 94 vid årsskiftet. 30 

uppdragstagare var verksamma som både tolk och översättare och 64 tolkar var 

sjukvårdsauktoriserade. Under våren har registret för uppdragstagare gåtts igenom och ej aktiva 

uppdragstagare har avslutats vilket förklarar antalet färre tolkar. 

 

I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och 

översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive 

ca 30 språk för översättare och tillgången på auktoriserade uppdragstagare är därför begränsad. 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare för att kunna möta 

kundernas behov. Under 2021 har, i likhet med 2020, flera redan etablerade tolkar sökt sig till 

förbundet.  

 

Förbundet erbjuder utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som erfarna 

tolkar. Under våren 2021 genomgick 101 tolkar förbundets interna kurser på distans. Bland annat 

genomfördes ”Att tolka i skolan” vilket har varit en mycket efterfrågad kompetensutveckling. 

 

Då SRHR-utbildningen hittills inte kunnat genomföras på distans har denna utbildningsinsats inte 

kunnat erbjudas enligt plan under pandemin. Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra 

Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad, planerar dock att erbjuda utbildningen i 

sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på distans under hösten. Målsättningen är 

att förbundets samtliga tolkar ska inneha SRHR-kompetens därför genomgår normalt 60-80 

tolkar utbildningen per år. 

 

I samarbete med Västra Götalandsregionen har en ny utbildning genomförts; ”Att tolka vid 

psykisk ohälsa och sjukdom”. 20 tolkar deltog i pilotutbildningen. En utvärdering av 

utbildningsinsatsen pågår. 

 

Under våren skickades en enkät ut till förbundets tolkar i syfte att identifiera tolkarnas behov av 

kompetensutveckling. Som ett resultat av utfallet i enkäten kommer två nya utbildningar att 

erbjudas under hösten; ”Fördjupningskurs socialtjänst” och ”Fördjupningskurs i psykiatri”. 

 

                                                 
3 Många modersmål. Institutet för språk och folkminnen.  
https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring. Hämtat 
2021-08-24. 
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På grund av pandemin har inte några fysiska informationsträffar kunnat erbjudas till förbundets 

tolkar. Dock har fyra digitala informationsträffar istället genomförts under våren.  

 

Kunder 
Den 31 augusti 2021 hade förbundet 5 743 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas 

uppdrag till drygt 1 900 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,99% av 

medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 72 % av inköpen. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar och ny förbundsordning 
Från den 1 januari började den nya förbundsordningen gälla och förbundet fick då även tre nya 

medlemmar; Lysekil, Partille och Sotenäs. 

 

Pandemin 
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott har nu 

efterfrågan på tolk återgått till likvärdiga nivåer som innan pandemin bröt ut. Andelen 

distanstolkningar har väsentligen ökat under pandemin och den höga nivån har legat stabil under 

året. 

 

Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat 

hemma och samtliga möten har genomförts på distans. Likaså har rekrytering, utbildning och 

informationsträffar för uppdragstagare skett på distans.  

 

Ny telefoniplattform och Teams 
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform driftsattes innan sommaren Teams vilket 

ersatte Skype. Under hösten kommer den nya telefoniplattformen driftsättas och Microsoft 365 

inklusive Teams samtliga funktioner att implementeras i sin helhet. 

 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 

tillgänglighet och trygghet i alla led.  

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2021 
Målen för 2021 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Prognos 

2021 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99 % ≥99 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 

uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Prognos 

2021 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 %  

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 15 %.  

20 % ≥15 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 60 %. 

62,6 % ≥60 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Prognos 

2021 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 52 %. 
56 % ≥52 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Prognos 

2021 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 75 >80  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Prognos 

2021 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  

50 %. 

60,3 % ≥50 % 
 

 

 

 Målet beräknas uppnås  Utfall är svårbedömt  Målet förväntas inte uppnås 
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Måluppfyllelse  
Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat 

genom grund- och vidareutbildning för uppdragstagare samt löpande uppföljning av synpunkter 

och avvikelser från såväl kunder som uppdragstagare. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån 

prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Då distanstolkningen kraftigt ökat under 

pandemin har tolkens tid mer effektivt kunnat nyttjas till faktisk tolktid. Detta har bidragit till en 

markant ökning av uppdrag som utförs av tolkar med högre kompetens och därmed bedöms 

målet avseende utbildade och kvalificerade tolkar uppnås.  

 

Tillsättningsgraden av beställda uppdrag sjönk föregående år på grund av tekniska utmaningar i 

samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet. Rutiner har anpassats och systemet 

har stabiliserats vilket innebär att årets mål avseende tillsättningsgrad bedöms uppnås. Likaså 

bedöms andelen beställningar som inkommer via digitala tjänster öka och målet därmed uppnås. 

 

Förbundets personal har under perioden i mycket ringa omfattning insjuknat i Covid-19. Sedan 

årsskiftet har majoriteten utav förbundets medarbetare och chefer arbetat på distans vilket 

troligtvis bidragit till en låg sjukfrånvaro. Målet bedöms uppnås.  

 

Målet avseende Hållbart Medarbetarengagemang (HME) förväntas uppnås då förra årets höga 

arbetsbelastning i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet nu stabiliserats.  

 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 

fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 

kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende 

av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster 

enligt självkostnadsprincipen. 

 

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  

 

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 

långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 

löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 

 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 

att checkkrediten inte nyttjats. 
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Balanskravsresultat utifrån helårsprognos 
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser. 

Delårsresultatet 2021 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för 

2021 beräknas uppnås.  

 

Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Implementeringen av nytt verksamhetssystem har skapat nya förutsättningar i förmedlingsarbetet. 

Under året har detta föranlett ett utvecklingsarbete av de olika arbetsprocesserna samt en översyn 

och till viss del anpassning av bemanningen.  

 

I takt med att det nya verksamhetssystemet fungerar allt bättre har arbetsmiljösituationen avsevärt 

förbättrats för samtliga medarbetare och chefer inom förbundet. Den positiva utvecklingen syns 

tydligt i Winningtemp. Utvecklingen av arbetsmiljön följs kontinuerligt i verktyget och olika typer 

av insatser görs såväl i grupp som på individnivå i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö.  

 

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. 

Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  

 

Förbundet har följt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om distansarbete vilket 

inneburit att samtliga medarbetare som haft förutsättningar och så önskat har givits möjligheten 

att arbeta på distans. Likaså har förbundets samtliga möten under året genomförts på distans. 

 

Tillsvidare- och visstidsanställda  
Per den 31 augusti 2021 hade förbundet 54 tillsvidareanställda arbetstagare. Av dessa var 45 

kvinnor och 9 män. Vid samma tidpunkt var en tillsvidareanställd studieledig och tre 

föräldralediga varav två är partiellt föräldralediga. 

 

Förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har fram till 31 augusti arbetat tid motsvarande 38,9 

årsarbetare (åa) vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år. Antalet utförda 

timmar som utförts av timavlönad samt visstidsanställd personal har minskat med motsvarande 

3,8 åa från samma period föregående år och uppgår nu till 3,3 åa. Totalt har antalet arbetade 

timmar som utförts under perioden januari - augusti 2021 motsvarat 42,2 åa, vilket är 0,6 åa fler 

än samma period föregående år.  

 
 

Delår 
Tillsvidare 

(åa) 
Visstid 

(åa) 
Timavlönade

(åa) 
Totalt 
(åa) 

2021 38,9 2,6 0,7 42,2 

2020 34,5 6,3 0,8 41,6 

2019 36,6 6,6 1,4 44,6 

2018 40,1 3,6 1,1 44,8 

2017 37,2 5,3 1,9 44,4 
Tabell 1 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Som ett led i förbundets kvalitetssäkring pågår ett ständigt arbete för att anpassa bemanningen 

efter verksamhetens behov. I avvaktan på implementering av nytt verksamhetssystem har 
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bemanningen generellt hållits nere i förbundet. Nya behov har uppstått i verksamheten vilket 

medfört att tidigare vakanta förmedlartjänster nu tillsats.  

 

Sysselsättningsgrad  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 %. Av 

förbundets tillsvidareanställda arbetar 93,3 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid. 

 

Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga totala 

sjukfrånvaron för årets första 

fem månader var 4,2 % 

vilket är betydligt lägre 

jämfört med de senare åren. 

Den låga sjukfrånvaron tros 

ha en koppling till att 

majoriteten av förbundets 

medarbetare och chefer 

sedan årsskiftet arbetat på 

distans. Inom förbundet 

finns idag ingen långtidssjukfrånvaro och 

inte heller några signaler på arbetsrelaterad 

ohälsa. Kostnaderna för företagshälsovård är i princip obefintliga.  

 

Förväntad utveckling 
Omvärld 
I slutet av 2020 var andelen flyktningar 26,4 miljoner människor vilket är en ökning med 0,4 

miljoner jämfört med föregående år. Drygt två tredjedelar av flyktingarna kommer från; Syrien, 

Venezuela, Afghanistan, Syd Sudan och Myanmar.4 

 

Migrationsverkets tidigare prognoser har 

utgått från bestämmelserna i den tillfälliga 

lagen om uppehållstillstånd. Den 20 juli 2021 

trädde den nya migrationslagstiftningen i kraft 

i form av ändrade regler i utlänningslagen och 

ersatte därmed den tillfälliga lagen. 

Migrationsverkets prognos i juli har utgått 

från den nya lagstiftningen samt de successivt 

minskade reserestriktionerna inom EU. 

Migrationsverket sänker sin prognos avseende 

asylsökande till 11 000 – 18 000 med 

anledning av osäkerheten kring pandemins 

utveckling under hösten samt att det varit färre asylsökningar hittills i år än förväntat.5 

                                                 
4 Global trends forced displacement in 2020. UNHCR. https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/. Hämtat 
2021-09-03. 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos 2021-07-30. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.1e3c881817af0b0c905b2/1627635511217/Migrationsverkets%20pr
ognos%20juli%202021%20P3-21.pdf. Hämtat 2021-08-23. 

Figur 4 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2021-08-31 
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Figur 3 Sjukfrånvaro januari-juli 2019-2021 
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Nuläge 
Under januari – augusti 2021 har förbundet 

utfört drygt 217 000 tolkuppdrag, jämfört 

med ca 189 000 uppdrag motsvarande period 

föregående år. Året innan pandemin bröt ut 

hade förbundet utfört ca 224 000 uppdrag. 

Delårets resultat är därmed över förväntan då 

pandemin fortfarande påverkar samhället. 

Förbundet har förmedlat tjänster på 115 olika 

språk. De mest efterfrågade språken är 

fortsatt arabiska och somaliska vilka 

tillsammans utgör hälften av antalet uppdrag. 

Persiska, tigrinja, dari, BKS (bosniska, 

kroatiska och serbiska), och sorani följer 

därefter. De tio största språken utgör 

drygt 80 % av de utförda uppdragen. Under 

året har andelen uppdrag på tigrinja ökat 

vilket innebär att de nu procentuellt har gått om dari. 

 

Förväntad utveckling 
Förbundet har till och med 31 augusti utfört 28 000 fler uppdrag än föregående år. Ökningen tros 

främst bero på att samhället till viss del anpassat sina verksamheter utifrån pandemisituationen 

samt att fler och fler nu är vaccinerade. Troligt är att nuvarande efterfrågan på tolk kommer att 

hålla i sig även under hösten. Sannolikt borde det generella inflödet av tolkbehövande öka i takt 

med att fler och fler vaccineras och att pandemin förhoppningsvis ebbar ut. Huruvida den 

rådande situationen i Afghanistan kommer att påverka inflödet av tolkbehövande i Sverige är just 

nu svår att förutse. Då migrationsfrågan generellt har en viktig plats i samhällsdebatten återstår att 

se vad kommande val eventuellt kommer att innebära för tolkefterfrågan i Sverige. 

 

Tillsättningsgraden av beställda uppdrag uppgår till 99,1 % vilket är något lägre jämfört med 

föregående år. Den lägre tillsättningsgraden är främst ett resultat av tekniska problem i det nya 

verksamhetssystemet. Då nya rutiner utarbetats under året har tillsättningsgraden sakta ökat 

under sommaren och bedöms så fortsätta under hösten.  

 

Andelen telefontolkningar har till följd av pandemin under året varit den dominerande 

tolktjänsten. Detta har inneburit att tolkarnas resor avsevärt minskat. Som en följd av färre resor 

gynnas miljön och kundernas tolkkostnader minskar. Tolkarnas tillgängliga tid har även kunnat 

nyttjas effektivare till faktiskt tolktid. Detta resulterar i sin tur i att tolkar med högre kompetens 

kan utföra fler uppdrag. Vid distanstolkning ökar även möjligheten för förbundet att anlita tolkar 

från hela landet. För att bibehålla fördelarna med distanstolkning uppmuntras förbundets kunder 

att fortsätta nyttja telefontolkningstjänsten. Även skärmtolkning har ökat under året. Främst har 

denna tjänst hittills nyttjats inom skolan dock används den även i digitala vårdmöten. 

Skärmtolkning förväntas öka över tid och platstolkningen kommer troligen även framgent få stå 

tillbaka för telefontolkningens olika fördelar.    

 

Figur 6 Språkfördelning 
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Figur 5 Språkfördelning 2021 
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Rekrytering av nya uppdragstagare, och vidareutbildning av befintliga, sker löpande för att möta 

kundernas förväntade behov. Under pandemin har såväl en digitalisering påbörjats av 

rekryteringsprocessen som att kompetensutveckling för tolkarna har erbjudits på distans. Genom 

en digitaliserad rekryteringsprocess förenklas rekryteringsförfarandet och distansutbildningar 

möjliggör för fler tolkar, oavsett bostadsort, att ta del av den kompetensutveckling som 

förbundet erbjuder. Digitaliseringsprocessen förväntas fortsätta och distansutbildning kommer 

med stor sannolikhet fortsatt vara ett alternativ till fysiska möten.  

 

Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. 

Fokus ligger på kvalitet istället för kvantitet av tolkar. Utmaningen blir därmed i allt större 

utsträckning att skapa goda förutsättningar för tolken så att förbundet kan attrahera och behålla 

professionella tolkar. Samarbete sker med externa leverantörer avseende såväl grundutbildning 

som vidareutbildning för tolkar. Samarbetet har fallit väl ut och flera aktiviteter är planerade för 

hösten.  

 

Sedan hösten 2020 levererar förbundet tolk till 1177, Västra Götalandsregionen. Då 1177 har 

specifika behov sker leveransen genom en underleverantör. Då befintligt avtal med 

underleverantören löper ut innan årsskiftet pågår en upphandling som förväntas vara klar under 

hösten.  

 

Under året har injustering av förbundets nya verksamhetssystem pågått. Fortfarande kvarstår 

delar för att säkerställa funktionaliteten i systemet. Arbetet beräknas fortgå under hösten.  

 

Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform driftsattes innan sommaren Teams vilket 

ersatte Skype. Under hösten kommer den nya telefoniplattformen driftsättas och Microsoft 365 

inklusive Teams samtliga funktioner att implementeras i sin helhet. 

 

2020 kvalitetscertifierades förbundet enligt FR2000. Under hösten kommer en revision 

genomföras för fortsatt certifiering. 

 

  



 

  16 (24) 

Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

samt enligt rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, 

avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter 

redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad 

som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de 

ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt.  

 

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning 

av inventarier sker på fem år. Nyttjandetiden avseende immateriella tillgångar har omprövats och 

avskrivningstiden har ändrats till fyra år. 

 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

  

Resultaträkning 
Belopp i tkr      

 Not 
21-01-01 
21-08-31 

20-01-01 
20-08-31 

Prognos  
helår 2021 

Budget  
helår 2021 

      
Verksamhetens intäkter 1 131 487  121 975  200 268 216 000  

Verksamhetens kostnader 2 -125 963  -118 593  -195 060 -214 392  

Avskrivningar 3 -1 111  -446  -3 147 -1 573  

      
Verksamhetens nettokostnader 4 413  2 936  2 061 35 

      
Finansiella intäkter 4 2  1  7 7  

Finansiella kostnader 5 -33  -28  -42 -42  

      
Resultat före extraordinära poster 4 382  2 909  0 0 

      
Extraordinära poster  0 0  0 0 

      
Redovisat resultat  4 382  2 909  2 026  0  
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Balansräkning 
Belopp i tkr    

 Not 2021-01-01 2020-01-01 

TILLGÅNGAR  2021-08-31 2020-12-31 

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 10 765  11 827  

Inventarier 7 215  264  

Summa anläggningstillgångar  10 980  12 091  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 27 500  39 478  

Likvida medel 9 22 641  13 494  

Summa omsättningstillgångar  50 141  52 972  

    
Summa tillgångar  61 121  65 063  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 31 333  27 867  

Andelskapital, medlemskommuner 10 2 997  2 997  

Årets/periodens resultat 10 4 382  3 465  

Summa eget kapital  38 712  34 329  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 22 410  30 734  

Summa skulder  22 410  30 734  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  61 121  65 063  
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Kassaflödesanalys 
Belopp i tkr     
 Not 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

  2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 

     
Den löpande verksamheten     
Årets resultat 10 4 382  2 909  3 465  

Justering för av- och nedskrivning 3 1 111  446  1 002  

     
Medel från verksamheten     
före förändring av rörelsekapital  5 493  3 355  4 467  

     
Minskning kortfristiga fordringar  11 978  13 628  1 682  

Minskning kortfristiga skulder  -8 324  -10 127  -842  

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten  9 147  6 856  5 307  

     
Investeringsverksamheten     
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0  -10 087  -10 086  

     
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0  -10 087  -10 086  

     
Finansieringsverksamheten     
Andelskapital 12 0  0  0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0  0  0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0  0  0  

     
Årets kassaflöde  9 147  -3 231  -4 779  

Likvida medel vid periodens början  13 494  18 273  18 273  

     
Likvida medel vid periodens slut 9 22 641  15 042  13 494  
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Noter 
Belopp i tkr    
     
Not 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01 

  2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 

1 Verksamhetens intäkter    
 Förmedlingstjänster 131 479 121 792  195 300  

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader i 
samband med pandemin  171  171  

 Övriga intäkter 9 12  16  

 Summa 131 487 121 975  195 487  

     
     

2 Verksamhetens kostnader    
 Direktionskostnader 249 227  387  

 Sociala avgifter direktion 100 87  152  

 Personalkostnad 14 081 14 057  21 810  

 Sociala avgifter personal 4 723 4 387  6 840  

 Arvoden och ersättning tolkar 83 636 76 763  124 662  

 Sociala avgifter tolkar 15 867 15 319  25 768  

 Tolkutbildning 239 263  395  

 Lokalkostnader 2 439 2 325  3 573  

 Dator/IT/telefoni/post 1 669 2 793  3 432  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  84 161  277  

 Administrativa- och konsulttjänster 2 803 2 138  3 579  

 Summa 125 890 118 520  190 875  

     
 Ersättning för revisorer    
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 73 73 110  

 

Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget, sakkunniga 0 0 0  

 Skatterådgivning 0 0 0  

 Övriga tjänster 0 0 0  

 Summa 73 73  110  

     
3 Avskrivningar    

 Inventarier 1 111 446  1 002  

 Summa 1 111 446  1 002  

     
4 Finansiella intäkter    

 Ränteintäkter 2 1  2  

 Summa 2 1  2  

     
5 Finansiella kostnader    
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 Räntekostnad  0 0  0  

 Övriga finansiella kostnader 33 28  37  

 Summa 33 28  37  

     

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

     
 Anläggningstillgångar    

6 Immateriella anläggningstillgångar    
 Pågående investeringar    
 - Nytt verksamhetssystem 0 12 758  2 671  

 Omklassificering 0 0  -2 671  

 Summa 0 12 758  0  

     
 Anskaffningsvärde 12 758  0  

 Ackumulerade avskrivningar -930  0  

 Årets investering  0  10 086  

 Omklassificering från pågående investering 0  2 671  

 Årets avskrivning -1 063 -398  -930  

 Utgående bokfört värde 10 765 -398  11 827  

     
7 Inventarier    

 Anskaffningsvärde 1 600 1 600  1 601  

 Ackumulerade avskrivningar -1 337 -1 265  -1 265  

 Årets investering 0 0  0  

 Årets avskrivning -48 -48  -72  

 Summa 215 287  264  

     
8 Fordringar    

 Kundfordringar 13 396 12 764  23 973  

 Div. kortfristiga fordringar -1 149  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 105 14 619  15 505  

 Summa 27 500 27 532  39 478  

     
9 Kassa och bank    

 Bank 22 641 15 042  13 494  

 Summa 22 641 15 042  13 494  

     
10 Eget kapital    

 Ingående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 868  27 867  

 

Återbetalning av Eget Kapital till förbundets 
medlemmar 0 0  0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 868  27 867  

 Årets/periodens resultat 4 382 2 909  3 465  
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 Andelskapital, medlemskommuner 2 997 2 997  2 997  

 Summa 38 712 33 774  34 329  

     
11 Kortfristiga skulder    

 Leverantörsskulder 1 798 1 382  2 617  

 Moms 5 580 4 948  7 907  

 Personalens skatter och avgifter 3 638 3 464  6 575  

 Skulder till anställda -6 3  0  

 Upplupna semesterlöner 735 840  1 059  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 9 856 10 202  12 450  

 Övriga upplupna kostnader 808 608  126  

 Summa 22 409 21 447  30 734  

     
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2021. 

     
12 Andelskapital    

 Årets förändring av andelskapital 0 0 0 

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

 Summa 0 0 0 
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 

förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 

dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2021 är lagd utifrån 325 000 uppdrag och prognosen för helår 2021 baseras på ca 336 000 

uppdrag. 

 

Utfall och prognos 
Förbundet har hittills utfört fler uppdrag än budgeterat och förväntas under hösten ha en fortsatt 

hög efterfrågan på tolkuppdrag. Trots en ökning av uppdragen är utfallet för såväl 

förmedlingsintäkter som arvodeskostnader lägre än budgeterat. Detta beror på att förbundet 

levererat markant fler uppdrag på distans och att denna tjänst ger en lägre intäkt men också 

genererar en lägre kostnad för förbundet.  

 

Direktionskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat vilket är en effekt av att direktionsmötena 

på grund av pandemin genomförts på distans. Prognosen för direktionskostnader är baserat på 

att även höstens möten genomförs på distans.  

 

Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror dels på en något lägre 

bemanning än budgeterat. Förbundet har också haft en generell minskning av övriga 

personalkostnader som till exempel minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser till 

följd av pandemisituationen. Personalkostnaderna förväntas fortsätta vara lägre än budgeterat 

även under hösten vilket gör att helårsprognosen är lägre än budget.  

 

Knappt en fjärdedel av budgeten avseende utbildning och rekrytering av uppdragstagare har 

nyttjats. Utfallet beror på att flertalet utbildningsinsatser tvingats ställas in på grund av pandemin. 

Likaså har inte budget för deltagande på mässor och andra event nyttjas av samma anledning.  

Förbundet har dock erbjudit flertalet distansalternativ avseende utbildning och 

informationsträffar under året. Även om restriktionerna lättar under hösten avseende fysiska 

sammankomster och förbundet kan genomföra aktiviteter på plats är helårsprognosen att knappt 

hälften av budgetposten kommer nyttjas.  

 

Kostnadsutfallet kopplat till lokaler och IT ligger i paritet med budget för delåret. Dock är 

helårsprognosen avseende IT-kostnader högre än budgeterat vilket är ett resultat av att fler 

tolkuppdrag än budgeterat beräknas utföras under året. Förbundet debiteras per tolkuppdrag av 

systemleverantören. 

 

Kostnadsutfallet avseende konsulttjänster är högre än budgeterat. Detta beroende på att 

förbundet haft stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet avseende såväl 

juridiskt stöd som systemutveckling. Även konsultkostnader för upphandlingsstöd i samband 

med telefoniupphandling blev högre än budgeterat. Den ökade kostnaden grundar sig framförallt 

i ett mer omfattande upphandlingsarbete än vad som ursprungligen beräknats. Under hösten 
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kommer ett fortsatt behov av konsultstöd avseende såväl verksamhetsutveckling som 

upphandling kvarstå. Den totala helårsprognosen avseende konsulttjänster är därför högre än 

budgeterat.  

 

I samband med delårsbokslutet har nyttjandetiden omprövats för immateriella tillgångar. 

Avskrivningstiden har ändrats till fyra år vilket resulterar i ökade avskrivningar resterande del av 

året. Helårsprognosen avviker därför mot budget.  

 

Utfallet för delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är 2 mkr. 

 

INTÄKTER 
Utfall  

jan-aug 2021 
Budget  

jan-aug 2021 
Prognos  

helår 2021 
Budget  

 helår 2021 

Förmedlingstjänster 131 479 144 000 200 256 216 000 

Övriga Intäkter 9  12 0 

Summering 131 488 144 000 200 268 216 000 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 349 800 800 1 200 

Personalkostnader 18 973 21 840 30 800 32 760 

Arvoden uppdragstagare 99 333 112 585 152 195 168 877 

Tolkutbildning 239 1 000 600 1 500 

Lokalkostnader 2 451 2 475 3 712 3 712 

Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser 1 669 1 609 2 555 2 413 

Inventarier, förbrukningsmaterial 73 235 200 352  

Administrativa och konsulttjänster 2 876 2 385 4 233 3 578 

Finansiella kostnader 1 143 1 072 3 147 1 608 

Summering 127 106 144 000 198 242 216 000 

RESULTAT 4 382 0 2 026 0 

Tabell 2 Utfall mot budget per 2021-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2021   

 

Förbundets investeringsverksamhet 
I samband med delårsbokslutet omprövas nyttjandetiden för immateriella tillgångar. 

Avskrivningstiden ändras till fyra år och investeringen kommer därmed att vara helt avskriven 

2023. 
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§ 161 Dnr 2021/00462 

Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg per den 31 augusti 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunal-

förbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per den 31 

augusti 2021.                      

Bakgrund 

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är ett kommunalförbund med 

direktion som har ansvar för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i de fem medlemskommunerna 

Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 22 oktober 

2021, § 12, att godkänna förslaget till delårsrapport för år 2021 

delårsrapporten har skickats till alla medlemskommuner för godkännande. 

Resultatet för perioden uppgår till 394 tkr. 

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god revisionssed i övrigt. Med utgångspunkt 

från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att bakandskravet inte 

kommer att uppfyllas för år 2021. 

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 

2020.       

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWCs granskningsrapport, 

2021-10-27 

Direktionen, § 12/2021 

Delårsrapport 2021 
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Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  
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 Kommunstyrelsen 

Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan 
östra Skaraborg per den 31 augusti 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunal-

förbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport per den 31 

augusti 2021.                      

Bakgrund 

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) är ett kommunalförbund med 

direktion som har ansvar för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i de fem medlemskommunerna 

Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutade den 22 oktober 

2021, § 12, att godkänna förslaget till delårsrapport för år 2021 

delårsrapporten har skickats till alla medlemskommuner för godkännande. 

Resultatet för perioden uppgår till 394 tkr. 

Revisionen bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god revisionssed i övrigt. Med utgångspunkt 

från uppgifterna i delårsrapporten är bedömningen att bakandskravet inte 

kommer att uppfyllas för år 2021. 

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av underlaget föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborgs delårsrapport för år 

2020.       

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-11-19 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten samt PWCs granskningsrapport, 
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Direktionen, § 12/2021 

Delårsrapport 2021 
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Miljösamverkan östra Skaraborg, miljoskaraborg@skovde.se 
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Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg 2021-10-27

Revisorerna

Till:

Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun

För kännedom:

Direktionen för MÖS

Revisorernas bedömning av delårsrapport
Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om

resultatet i delårsrapporten per 2021-08-31 är förenligt med de mål direktionen

beslutat.

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk

hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad

på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har

utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet

framgår av bifogad granskningsrapport som utarbetats av PwC.

Vi bedömer:

• att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och

god redovisningssed i övrigt. Med utgångspunkt från uppgifterna i

delårsrapporten är bedömningen att balanskravet inte kommer att uppfyllas

för år 2021.

• att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens

återrapportering är det prognostiserade resultatet delvis förenligt med de

finansiella mål som fastställts i budget 2021.

• att grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens

återrapportering är de prognostiserade resultatet gällande ett av tre mål delvis

förenligt med de verksamhetsmål som fastställts i budget 2021. Övriga två

mål kan vi inte uttala oss om då inget utvärdering görs i delårsrapporten.

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2021, MÖS, PwC



Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg 2021-10-27

Revisorerna

Skövde 27 oktober 2021

C
on n<r Wennerkröm. Tibro kommun
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Lars Elinderson, Falköpings kommun

Bilaga: Granskning av delårsrapport 2021, MÖS, PwC
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat

förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 —2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande

revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten

upprättats enligt lagens krav

och god redovisningssed?

Är resultaten i

delårsrapporten förenliga

med de av direktionen

fastställda målen för god

ekonomisk hushållning,

d.v.s. finns förutsättningar

att målen kommer att

uppnås?

Delvis

Grundat på vår översiktliga granskning har det

inte kommit fram några omständigheter som

ger oss anledning att anse att delårsrapporten

för 2021 inte, i allt väsentligt, är upprättad i

enlighet med lagens krav och god

redovisningssed i övrigt. Bedömningen i

delårsrapporten är att balanskravet inte

kommer att uppfyllas för år 2021.

Delvis

Vår översiktliga granskning visar att det

prognostiserade resultatet är delvis

förenligt med de finansiella mål som

direktionen fastställt i budget 2021.

Vår översiktliga granskning visar att två av

tre mål (direktionens mål i perspektiven

tillsyn och kontroll samt medarbetare) inte

utvärderats då de inte gjorts några

mätningar under året. Därav har heller

ingen prognos redovisas. Ett av tre mål

(kund) bedöms som delvis uppnått. Det

har inte framkommit några andra

omständigheter som ger oss anledning att

anse att utfallet inte skulle vara delvis

förenligt med de verksamhetsmål som

direktionen fastställt i budget 2021.
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Inledning
Bakgrund

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna

ska lämna till fullmäktige i förbundets medlemskommuner.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av

förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att

uppnås?

Revisionskr iter ier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

• Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

• Förvaltningsberättelsens innehåll,

• Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens

upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest

väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställdes av direktionen 2021-10-22. Rapportens

innehåll har sakgranskats av ekonomiansvarig och redovisningsekonom.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari — augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 394 tkr. Direktionen har för avsikt att lämna över rapporten inom

lagstadgad tid till fullmäktige i respektive medlemskommun.

Delårsrapporten har ett avsnitt som heter Förvaltningsberättelse och det i sin tur bland

annat är uppdelat i underavsnitt som beskriver händelser av väsentlig betydelse,

förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god

ekonomiskt hushållning och balanskravsutredning.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för

den löpande verksamheten genomförs i resultaträkningen och kommenteras i avsnittet

"Helårsprognos". Det prognostiserade resultatet uppgår till -0,5 mnkr och beror främst

på lägre intäkter till följd av ett skifte i debiteringsmodell där nuvarande modell med årlig

avgift byts ut till timavgift som faktureras i efterhand.

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt

RKR:s rekommendation 17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal

i enlighet med rekommendationen. Resultaträkningen och balansräkningen har en

uppställning i enlighet med LKBR.

En samlad, översiktlig beskrivning av kommunalförbundets investeringsverksamhet

saknas i delårsrapporten då förbundet inte har gjort några investeringar under 2021, det

finns heller ingen beslutad investeringsbudget. Driftredovisningen är uppställd utifrån

resultaträkningen och kommentarer avseende den löpande verksamheten görs utifrån

denna.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter

som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i

delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushålln ing

Direktionen har i budget 2021 beslutat om verksamhetens mål indelat i fyra olika

perspektiv: finansiering, tillsyn och kontroll, kund samt medarbetare.

Perspektiv finansiering

Direktionens mål:

- Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av medlemsbidragen (65,5 tkr)

- Överstigande del 4 mnkt i eget kapital ska återbetalas till medlemskommunerna.

pwc



Perspektiv tillsyn och kontroll

Direktionens mål:

- Alltid bra resultat vid extern granskning av verksamheten. Uppföljning av målet utgår om någon

granskning inte genomförts under året.

Perspektiv kund

Direktionens mål:

- Nöjda invånare och verksamhetsutövare

Perspektiv medarbetare

Direktionens mål:

- Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare

I återrapporteringen redovisas direktionens mål samt nämndens mål under respektive

perspektiv. Gällande direktionens mål under perspektiv tillsyn och kontroll samt

perspektiv medarbetare, är mätningar inte gjorda under 2021. Någon bedömning är inte

gjorda gällande dessa.

Direktionens mål gällande perspektiv kund mäts delvis genom insiktsmätningar och i

delårsrapporten redovisas att miljönämnden har delvis uppnått de målen. Mätningarna

görs årligen och utfallet i delårsrapporten är därför detsamma som utfallet i

årsredovisningarna.

Gällande perspektiv finansiering redovisas två mål, det ena visar att det inte kommer att

uppnås då årets resultat prognostiseras uppgå till -0,5 mnkr, och det andra kommer att

uppnås då förbundet har betalat tillbaka överstigande del av eget kapital (över 4 mnkr)

till medlemskommunerna.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det

prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som

direktionen fastställt i budget 2021.

Vår översiktliga granskning visar att två av tre mål (direktionens mål i perspektiven

tillsyn och kontroll samt medarbetare) inte utvärderats då de inte gjorts några mätningar

under året. Därav har heller ingen prognos redovisas. Ett av tre mål (kund) bedöms som

delvis uppnått. Det har inte framkommit några andra omständigheter som ger oss

anledning att anse att utfallet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål

som direktionen fastställt i budget 2021.
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Anna Gröndahl Mattias Bygghammar

Uppdragsledare Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag

av de förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg enligt de villkor och

under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan

som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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1. Inledning 

1.1 Förbundets verksamhet 
Milj ösamverkan östra Skaraborg är ett kommunalförbund med en direktion och en 
milj önämnd som i sitt arbete ska bidra till hållbar utveckling som syftar till att 
tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö. 

Miljönämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken 
och livsmedelslagstiftningen. Utöver detta har nämnden även tillsynsansvar enligt 
tobakslagen, strålskyddslagen, lagen om animaliska biprodukter, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. 

Medlemskommunerna är Falköping, Hjo, 
Karlsborg, Skövde och Tibro. 
Fördelningen av medlemsbidraget 2021 
görs utifrån befolkningsmängden den 
31 december 2019. Vid denna tidpunkt 
var den totala befolkningsmängden inom 
medlemskommunerna 117 002 varav 
Falköping (33 246), Hjo (9 210), 
Karlsborg (6 940), Skövde (56 366) och 
Tibro (11 240). 

Direktionens uppdrag regleras i en 
förbundsordning och en arbetsordning. 
Miljönämndens reglemente beskriver 
nämndens uppdrag. Verksamhetens om- Bild I. Förbundets geografiska område 
fattning framgår av nämndens tillsyns- och 
kontrollplan. Kontinuerlig uppföljning av mål och planer sker genom internkontroll. 

1.2 Politiker och tjänstemän 
1.2.1 Tjänstemän 
Milj ösamverkan östra Skaraborg är den organisation som praktiskt utför tillsyn och 
prövning inom livsmedels- och miljöbalksområdet. Förbundets tjänstemanna-

 

organisation leds av förbundschef Pelle Holmström samt avdelningscheferna Jenny 
Möller och Max Ulrikz. Per den 31 augusti hade Miljösamverkan totalt 40 anställda 

1.2.2 Revisorer 
Medlemskommunerna utser revisorer som granskar kommunalförbundets verksamhet. 
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1.2.3 Politisk ledning 

Direktionen 

'  Ör ärårf e 

• Jonas Davidsson (S), Karlsborg 

Vice ordförande 

• Per-Olof Andersson (M), Tibro 

Ledamöter 

• Dan Gabrielsson (S), Falköping 

• Adam Johansson (M), Falköping 

• Catrin Hulmarker (M), Hjo 

• Pierre Rydén (S), Hjo 

• Catarina Davidsson (C), Karlsborg 

• Katarina Jonsson (M), Skövde 

• Johan Ask (S), Skövde 

• Rolf Eriksson (S), Tibro 

Ersättare 

• Karola Svensson (C), Falköping 

• Ingrid A. Jarlsson/Pema Malmgren 
(M), Falköping 

• Britt-Marie Sjöberg (C), Hjo 

• Bodil Hedin (S), Hjo 

• Anna Bruzell (S), Karlsborg 

• Torbjörn Colling (M), Karlsborg 

• Ulrica Johansson (C), Skövde 

• Maria Hjärtqvist (S), Skövde 

• Ann Ohlsson (L), Tibro 

• Mikael Faleke (M), Tibro 

Miljönämnden östra Skaraborg 

Ordförande 

• Philip Segel! (M), Skövde 

Vice ordförande 

• Ingrid Martens (C), Falköping 

• Anders Lundgren (C), Karlsborg 

Ledamöter 

• Lena Sjödahl (M), Falköping 

• Björn Bröne (L), Hjo 

• Anders Karlsson (S), Hjo 

• Jan-Olof Säll (S), Karlsborg 

• Göran Bergman (S), Skövde 

• Gunnel Johansson (S), Tibro 

• Thomas Danielsson (M), Tibro 

Ersättare 

• Maria Bruckshaw (KD), Falköping 

• Anders Blom (MP), Falköping 

• Kerstin Strandbergh (M), Hjo 

• Marie Lindberg (S) Hjo 

• Stig Larsson (L), Karlsborg 

• Ronny Siderud (S), Karlsborg 

• Tommy Westerberg (C), Skövde 

• Margareta Lindh (S), Skövde 

• Thomas Carlsson (S), Tibro 

• Michael Krusell (M), Tibro 
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2. Förvaltningsberättelse 

2.1 Översikt av verksamhetens utveckling 

2.1.1 Tillsyn och kontroll 
Under perioden 1 januari-31 augusti 2021 har miljönämnden utfört totalt 2 545 
planerade kontroll- och tillsynsinsatser. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv 
genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.1.1.2 Tillsyn och kontroll jämfört med tillsynsplan 

Styrd tillsyn och kontroll 

Ser vi till den styrda tillsynen, som finansieras med en årlig tillsynsavgift, har vi 
utfört 1 448 insatser. Jämfört med tillsynsplanen för helår på 2 360 insatser innebär 
det en måluppfyllelse motsvarande 61,4 procent. Vår bedömning är att vi kommer 
att uppnå en relativt hög måluppfyllelse för den styrda tillsynen vid årets slut. Det 
kommer dock troligen att uppstå tillsynsskulder för lantbruksverksamheter samt för 
A- och B-verksamheter. En mer detaljerad redovisning finns i bilaga 9.1. 

2021-08-31 2020-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2017-08-31 

Måluppfyllelse 61,4% 57,4 %J 68,7% 57,4 % , 55,4% 

Behovsprioriterad tillsyn och kontroll 

Antalet planerade tillsynsinsatser på objekt som inte betalar fast årlig avgift uppgår 
till 1 097, att jämföra med planen på 1 278. Det motsvarar en måluppfyllelse på 
86 procent. Några av tillsynsprojekten kommer av olika anledningar inte att 
genomföras, men sett till antalet så är vår bedömning att vi kommer att uppnå en hög 
måluppfyllelse. En mer detaljerad redovisning finns i bilaga 9.2. 

2.1.1.3 Tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Utöver de planerade insatserna i tillsynsplanen har vi även under 2021 fortsatt 
bedriva tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
med anledning av pandemin. Insatserna har finansierats med statliga medel vilket gör 
att de inte redovisas under vare sig styrd eller behovsprioriterad tillsyn ovan. 
Redovisning av antalet insatser finns under avsnittet händelser av väsentlig 
betydelse. 

2.1.1.4 Tillsyn och kontrollinsatser per område och medlemskommun 

De tillsyns- och kontrollinsatser som redovisas per område och kommun omfattar 
inspektioner, systemtillsyn och revisioner, det vill säga kontroll på plats, både 
planerade och oplanerade. 

Platsbesök per tillsynsområde och kommun 
Tillsynsområde Falköping Hjo Karlsborg Skövde Tibro Totalt 

Covid-19 59 31 19 92 9 210 

Animaliska biprodukter 27 6 3 30 5 71 

Tobak 0 0 0 0 0 0 

Hälsoskydd 22 7 5 33 8 75 

Avlopp 1 11 0 38 0 50 

Livsmedel 197 93 75 333 87 785 

Miljöskydd 42 11 5 28 11 97 

Övriga tillsynsbesök 4 1 2 13 1 21 

Totalt 352 160 109 567 121 1 309 
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2.1.2 Ekonomi 
2021-08-31 2020-08-31 2019-08-31 2018-08-31 2017-08-31 

Verksamhetens intäkter 20 689 20 700 264792 : 20 023 19 822 

Verksamhetens kostnader 20 233 18 929 24 8262 18 074 , 17 006 

Resultat efter avskrivningar och 

finansiella poster 394 1 709 1 591 1 899 2 820 

Avgiftsfinansieringsgracr, % 61,1 61,9 62,6 61,8 58,9 

Antal anställda 40 45 44 , 43 ' 41 

, Folkmängd medlennskommunerna 117 517 l 117 002 i 116 169 F 115209 , 113 970, 

Beloppen ovan anges i tusentals kronor. 
Befolkningsmängden är frän närmast föregående årsskifte. 

' Intäkter från avgifter från tillsyn och kontroll dividerat med totala kostnader exklusive VA-rådgivningen. 
2  Stor påverkan av tillfälligt statligt finansierat projekt inom förorenad mark 

2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

2.2.1 Viktiga förhållanden 

Statliga stöd på grund av pandemin 

Precis som under föregående år har nämnden mottagit statliga stöd för att genomföra 
tillsyn enligt lagen om tillfålliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. För 
perioden 1 januari-31 augusti uppgår intäkterna till 873 tkr. Det som är känt idag är 
att vi erhåller stöd även för september och att det inte är beslutat om lagen ska 
förlängas. Om lagen förlängs är det troligt att vi erhåller stöd även för den perioden. 

Förändring av semesterlöneskulden 

Avstämning av semesterlöneskulden görs vid delår och helår. Eftersom majoriteten 
av uttag av semesterdagar sker under sommarperioden innebär det således att skulden 
per den 31 augusti har minskat i förhållande till årsskiftet. Resultatpåverkan är 
således positiv. Resultatpåverkan vid avstämningen är av samma skäl negativ vid 
årsskiftet. Resultatpåverkan vid delåret är 492 tkr. 

Justering av uteblivna pensionspremieinbetalningar 

Under juni 2021 uppdagades det att KPA pension inte debiterat premier enligt vald 
försäkringslösning för förmånsbestämd ålderspension i ett enskilt ärende från dess att 
förbundet bildades fram tills idag. Effekten av det är att det förs en engångsjustering 
juli 2021. Den totala kostnaden uppgår till 894 tkr varav kostnad för premie 720 tkr 
och löneskatt 174 tkr. En utförlig kontroll gjordes av KPA pension i samband med att 
det upptäcktes och inga andra felaktigheter hittades vid kontrollen. 

Kommande effekter som en följd av byte av miljöbalkstaxa 2022 

Det kommer att göras en justering av inbetalda tillsynsavgifter under hösten 2021 
förutsatt att medlemskommunernas fullmäktige beslutar att anta den nya 
miljöbalkstaxan under september 2021. Observera att inga justeringar ännu har gjorts 
och heller inte påverkar resultatet vid delåret. Dock har hänsyn tagits till detta i 
helårsprognosen. 

Justeringen som i sådant fall behöver göras rör verksamheter som idag betalar en fast 
årlig avgift och som har en tillsynsfrekvens vartannat eller vart tredje år men med den 
nya taxan ska betala utifrån nedlagd tid efter att tillsyn utförts. Det innebär att dessa 
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verksamheter som ska ha tillsyn antingen 2022 eller 2023 har betalt in en avgift i 
förskott, men ännu inte fått det de betalat för. De redan inbetalda avgifterna kommer 
att föras över till 2022 och 2023 och i samband med att tillsyn utförs kommer del av 
avgift räknas av. 

2.2.2 Finansiella risker 
Förbundet har inga finansiella placeringar och inga avsättningar eller ansvars-

 

förbindelser avseende pensioner. 

2.3 Händelser av väsentlig betydelse 

2.3.1 Coronapandemin 
Pandemin har haft fortsatt stor påverkan på vår verksamhet på olika sätt. Vi har i stor 
utsträckning arbetat på distans vilket har sina för- och nackdelar. Medarbetarna har 
med tiden hittat former för att arbeta mer effektivt på distans vilket är positivt. 
Samtidigt finns det utmaningar med vissa arbetsuppgifter och framför allt den sociala 
kontakten mellan medarbetarna som inte blir densamma när man inte träffas fysiskt. 

Vad gäller tillsynen har vi fortsatt att använda oss av alternativa tillsynsmetoder där 
det har varit möjligt, såsom video- och telefonmöten och i en högre utsträckning 
granska dokumentation på distans. 

Vi har även fortsatt att bedriva arbete utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer med 
mera och senare den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. 

Vi har under årets första åtta månader utfört 214 kontrollinsatser. Vid de 133 
planerade insatserna har vi gjort en uppföljande tillsyn i 65 av dessa vilket motsvarar 
ca 49 procent. Det är således en ovanligt hög andel där vi noterat avvikelser. 
Avvikelserna gäller främst att verksamheterna inte har informerat, planerat och 
organiserat så att besökare kan hålla avstånd till varandra. Avvikelserna behöver inte 
innebära att fysisk trängsel konstaterats vid kontrolltillfället. Flertalet konstaterade 
avvikelser rör hur borden placerats men också hur många man sitter per sällskap och 
att tydlig information finns om vad som förväntas av besökarna. Begränsningar 
gällande öppettider har upphört helt att gälla och regler om maxantal i sällskap har 
också ändrats från den 1 juli 2021. Lagen gäller till och med 30 september. Beslut 
om eventuell förlängning tas av riksdagen den 22 september. 

2.3.2 Ny miljöbalkstaxa och en ökad andel efterhandsdebitering 
Direktionen beslutade den 15 juni att föreslå respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige att anta en ny milj öbalkstaxa som föreslås gälla från och med 
den 1 januari 2022. Taxan är framtagen enligt Sveriges Kommuners och Regioners 
(SKR:s) nya taxemodell. En stor förändring som kommer med den nya taxan är en 
ökad andel efterhandsdebitering. Drygt 600 verksamheter som tidigare betalat en fast 
årlig avgift vid årets start kommer istället att få betala utifrån nedlagd tid efter att 
tillsyn genomförts. 
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2.4 Styrning och uppföljning 
Nedan följer en uppföljning av verksamhetsmålen. Direktionens mål är övergripande 
och av en mer strategisk karaktär medan nämndens verksamhetsmål är mer konkreta 
och mätbara. Nämndens verksamhetsmål ska bidra till att direktionens mål uppnås. 
Sett i ett helhetsperspektiv bedömer vi att vi uppnår en god måluppfyllelse för våra 
verksamhetsmål. 

2.4.1 Perspektiv finansiering 

Direktionens verksamhetsmål 

Måluppfyllelse 

• Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av 
medlemsbidragen (65,5 tkr) 

Mål 

• Överstigande del 4 mkr i eget kapital ska 
återbetalas till medlemskommunerna 

• Årets resultat förväntas enligt helårsprognosen 
att uppgå till -505 tkr. Bedömningen är således att 
målet inte kommer att uppnås. 

Måluppfyllelse 

• Återbetalning motsvarande 1 976 tkr 
genomfördes i slutet av april. Målet är således 
uppnått. 

Nämndens verksamhetsmål 

Utfall  ' 

• Avgiftsfinansieringsgraden ska uppgå till minst 
70% för livsmedelskontrollen och 59 % för 
miljöbalken för 2021 

2.4.2 Perspektiv tillsyn och kontroll 

Direktionens verksamhetsmål 

IM» I 

• Alltidtra resultat vid extern granskning av 
verksamheten. Uppföljning av målet utgår om 
någon granskning inte genomförts under året. 

Nämndens verksamhetsmål 

• 100 % av antalet tillsyns-/kontrollinsatser i 
tillsynsplanerna ska genomföras för objekt som 
betalar fast årlig avgift 

• Livsmedelskontrollen: 68,4% 

• Miljöbalken: 58,4% 

• Vår bedömning är att vi inte riktigt kommer att 
komma upp i önskad avgiftsfinansiering för 
helåret. 

MålLippf Ilelse 

• Någon extern granskning har ej skett 

• Per den 31 augusti har 61,4% av insatserna 
genomförts. Bedömningen idag är att vi kommer 
att uppnå en måluppfyllelse för året inom 
intervallet 90-100 %. 
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• 100 % av antalet tillsyns-/kontrollinsatser i 
tillsynsplanerna ska genomföras för objekt som 
inte betalar fast årlig avgift. 

2.4.3 Perspektiv kund 

Direktionens verksamhetsmål 

Mål 

• Nöjda invånare och verksamhetsutövare 

Nämndens verksamhetsmål 

Mål 

• 1. Miljönämnden ska ha ett högre NKI (Nöjd-
Kund-Index) än genomsnittet för respektive 
myndighetsområde i SKR:s öppna jämförelser. 

• 2. Miljönämnden ska ha en bibehållen eller ökad 
nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört med 
föregående års mätning för respektive 
myndighetsområde. 

Mål 

• Miljönämnden ska senast vid utgången av: 

• 2021 ha minst 10 e-tjänster i drift. 

• 2021 ha möjliggjort för kunden att följa sitt 
ärende digitalt via "mina sidor" eller liknande. 

Måluppfyllelse 

• Per den 31 augusti har 85,8% av insatserna 
genomförts. Bedömningen idag är att vi kommer 
att uppnå en måluppfyllelse för året inom 
intervallet 90-100 %. 

Måluppfyllelse 

• Mäts delvis genom insiktmätningar som redovisas 
under nämndens mål nedan. 

Måluppfyllelse 

• 1. Se bilaga 9.3 mer mer detaljerad redovisning. 
Målet är delvis uppnått. För mätområde 
livsmedelskontroll är utfallet samma som 
genomsnittet och för miljö- och hälsoskydd högre 
än genomsnittet. 

• 2. Se bilaga 9.3 mer mer detaljerad redovisning. 
Målet är delvis uppnått. För mätområde 
livsmedelskontroll är utfallet högre än föregående 
år medan det är lägre för miljö- och hälsoskydd. 

Nuläge 

• Per den 31 augusti har: 

• nämnden 10 e-tjänster i drift 

• möjliggort för kunden att följa och komplettera 
sitt ärende vi e-tjänst. 

• Läs mer utförligt om detta under utveckling av 
verksamheten. 

• Målen bedöms i ett helhetsperspektiv vara 
uppnått. 

2.4.4 Perspektiv medarbetare 

Nämndens verksamhetsmål 

; 

• Vi ska kontinuerligt ha ett högre index för Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) än 75. 

• Vi ska kontinuerligt ha ett högre Nöjd-
medarbetarindex (NMI) än 67. 

• Ingen enkät var planerad att genomföras för 
2021. Från och med 2022 ska vi börja mäta på ett 
nytt sätt med ett tätare intervall. 

 

• Uppföljning utgår de år då enkäten inte 
genomförs. Enkäten genomförs vartannat år. 
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2.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.5.1 God ekonomisk hushållning 
Förbundets finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
stämmer väl överens med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. De 
finansiella målen är delvis uppfyllda. Verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda i 
hög grad inom de flesta områden. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk 
hushållning för perioden har uppnåtts. 

Vår erfarenhet visar att förbundet som organisationsform är mer kostnadseffektiv än 
om respektive medlemskommun skulle ha haft ett eget miljökontor. Förutom att det 
skapar bättre förutsättningar vad gäller kompetensförsörjning över tid finns det 
skalfördelar i en samverkan vilket i sig bidrar till en god ekonomisk hushållning. 

Förbundets arbetsmetod för att genomföra tillsynen, den så kallade sprintmetoden, 
där man genomför tillsynen i korta avgränsade tillsynsprojekt med samma fokus- och 
kontrollområden, är något som bidrar till en kostnadseffektiv verksamhet. 

Kommande utveckling i syfte att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet ser vi 
framför allt i digitaliseringen vilket beskrivs mer under avsnittet om förväntad 
utveckling. 

2.5.2 Ekonomisk ställning 
Vår bedömning är att förbundets ekonomiska ställning är god. Det egna kapitalet 
uppgår per den 31 augusti till 4 394 tkr och förbundet har inga långfristiga skulder. 
Betalningsförmågan är god både på kort och lång sikt. 

2.6 Balanskravsresultatet 
Resultatet för helåret 2021 förväntas enligt helårsprognosen att uppgå till -505 tkr. 
Inga per i dag kända balanslcravsjusteringar eller avsättning till resultatutjämnings-
reserv påverkar det prognostiserade resultatet vilket gör att balanskravsresultatet 
bedöms komma att motsvara det prognostiserade resultatet. 

(Tusentals kronor) Delår 2021 Prognos 2021 Budget 2021 

Årets/delårets resultat 394 -505 63 
Reducering av samtliga realisationsvinster 0 0 0 
Justering för realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 

0 0 0 

Justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

0 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0 0 
Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

0 0 0 

Årets/delårets resultat efter balanskravsjusteringar 394 -505 63 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 
Balanskravsresultat 394 -505 63 
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Anställningsform 

2 Tidsbegränsade 

9 män 

(22%) 

38 

Tillsvidare 

2.7 Väsentliga personalförhållanden 

2.7.1 Sjukfrånvaro 

 

2021-07-31 2020-07-31 
Total sjukfrånvaro 

varav: 
4,5 % 9,1 % 

- långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) 53,9 % 51,7% 
- sjukfrånvaro för män 0,8 % 6,3 % 
- sjukfrånvaro för kvinnor 5,8 % 10,2% 
- anställda —29 år 2,6 % 4,6 % 
- anställda 30-49 år 4,0 % 6,9 % 
- anställda 50— år 7,5 % 16,5 % 

Förbundschefen har som mål att den totala sjukfrånvaron ska vara lägre än 4 procent vid 
årets slut. Statistiken för augusti är inte tillgänglig vilket gör att perioden som statistiken 
baseras på ovan är perioden januari—juli. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 4,5 procent. 
För kvinnor är siffran 5,8 procent, för män 0,8 procent. Andelen långtidssjukfrånvaro 
uppgår till 53,9 procent av den totala sjukfrånvaron. Samma siffra för kvinnor är 55,0 
procent, för män 30,8 procent. 

Statistiken varierar kraftigt över tid eftersom urvalet är relativt litet och en sjukskrivning 
får stort genomslag på den totala sjukfrånvaron. Vi ser dock en klart lägre sjukfrånvaro i 
jämförelse med 2020 då vi såg rekordhög frånvaro, mycket beroende på hög långtidssjuk-
frånvaro, men även mycket korttidssjukfrånvaro med anledning av pandemin. För 2021 
ser vi att såväl korttidssjukfrånvaron som långtidssjukfrånvaron minskar. Dock är andelen 
av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro kvar på ungefär samma nivå som för 2020. 
Målet ovan avser helår, men vår bedömning idag är att det är fullt möjligt att nå målet. 

2.7.2 Personalsammansättning 

Könsfördelning 

RIN 

31 

kvinnor - 

(78%) 

Åldersfördelning 

20-29 år 12,5% 

30-39 år 20,0% 

40-49 år 50,0% 

50-59 år 10,0% 

60 år - 7,5% 
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SVENSK MILJÖBAS 

2.8 Miljöredovisning 
Miljösamverkan östra Skaraborg är milj ödiplomerad 
enligt kraven i Svensk Miljöbas. Miljösamverkan 
bidrar genom att fullfölja sitt uppdrag som tillsyns-
myndighet till en hållbar utveckling och en god miljö. 

Vi arbetar aktivt med vår organisations påverkan på 
miljön. Vi har en intern miljöpolicy, mål samt 
handlingsplan för att nå våra uppsatta mål. För vår del 
handlar det om mål kopplade till bland annat 
transporter, energianvändning och resursförbrukning. Varje år revideras vårt interna 
miljöarbete av en extern part. 

2.9 Förväntad utveckling 

2.9.1 Omvärldsanalys 
Omvärldsanalysen syftar till att observera och kartlägga förändringar i 
Miljösamverkans omvärld. Analysen för åren 2022-2024 pekar i huvudsak på vissa 
förändringar i lagstiftning och ekonomi som kan komma att påverka vår verksamhet. 

De förändrade ekonomiska förutsättningarna för kommunerna och krav på 
effektivisering och digitalisering inverkar även på oss. Att satsa på digitalisering är 
en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivare. Utvecklingen 
av e-tjänster och e-arkiv medför förändringar som kommer att påverka 
organisationen. Främst inom verksamhetsstödet men även på sikt för inspektörerna 
och hur vi bedriver tillsyn. 

Livsmedelsverket arbetar sedan en tid med att ta fram en ny riskklassningsmodell. 
I januari 2021 hölls digitala samråd och då presenterades förslaget till modell och en 
plan för det fortsatta arbetet. Arbetet med den nya riskklassningen är flerårigt och 
löper fram till 2024. 

Efter samråden har synpunkter kommit in och Livsmedelverket arbetar med att 
justera modellen och ta fram en föreskrift. Planen har tidigare varit att både modell 
och föreskrift skulle gå på remiss under perioden maj—september 2021. Detta 
kommer emellertid att behöva skjutas fram till hösten 2021. Livsmedelsverket räknar 
med att förslaget kan skickas ut på remiss 1 oktober 2021 med en remisstid fram till 
30 november 2021. 

Regeringen har gett i uppdrag åt Naturvårdsverket, som samordnande myndighet, att 
tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens 
jordbruksverk, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna utveckla samarbetsformer 
och genomföra åtgärder i syfte att främja en mer enhetlig och effektiv 
milj öbalkstillsyn. 

I dagsläget har Naturvårdsverket aviserat att en strategi ska vara framtagen i 
september 2021. Det är oklart när den avses börja vara styrande, men det har 
framförts att den bör börja gälla redan från och med 2022, i så fall påverkar den inte 
endast operativ tillsyn, tillsynsplanering, riskbedömningar och behovsutredning från 
och med 2022 och framåt, utan även i allra högsta grad planeringen inför 2022. 



2.9.2 Utveckling av verksamheten 

Digitalisering 

Arbetet med att implementera e-tjänster har utvecklats väl. Idag finns 10 e-tjänster i 
drift. Dessa är anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, ansökan om enskilt 
avlopp, ansökan om eget omhändertagande av latrin, anmälan om misstänkt 
matförgiftning, anmälan av klagomål på störande verksamhet, anmälan av 
installation av värmepump, klagomål på bristande inomhusmiljö, klagomål på 
bristande livsmedelshantering, klagomål på annat samt följ och komplettera ditt 
ärende. 

Under 2021 har miljönämnden deltagit i framtagandet av flera e-tjänster som 
kommer senare under året samt i uppdateringar och förbättringar av de e-tjänster som 
redan finns tillgängliga. E-tjänsten för att följa och komplettera befintligt ärende har 
färdigställts och gjorts tillgänglig för kunder. Denna förväntas kunna underlätta för 
våra registratorer samt ge våra kunder en möjlighet att enkelt följa vår handläggning. 

Under hösten kommer ytterligare e-tjänster att publiceras, först på tur är anmälan om 
hälsoskyddsverksamhet. Det finns idag en e-tjänst för entreprenörsintyg/utförande-
intyg som vi avvaktat med att installera eftersom vi väntar på en uppdaterad version 
som kommer att passa vårt arbetssätt bättre. Även denna väntas bli klar under tidig 
höst. Mot vintern ska en e-tjänst för att rapportera köldmedia finnas klar. 

Vi kommer löpande följa upp och utvärdera användningen av e-tjänsterna eftersom 
det är först vid en hög användning som vi kan realisera de nyttor som då uppstår. 

Satsningen på e-tjänster görs i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra 
verksamhetens processer samtidigt som vi tillgodoser kundernas önskemål om en 
digital och smidig hantering av ärenden. 

Översyn av chefsriktlinje för tillsyn och kontroll 

Ett arbete har påbörjats för att från grunden se över nuvarande chefsriktlinj e för 
tillsyn och kontroll i syfte att förbättra, förenkla och likrikta arbetsmetoder. I detta 
ingår ett arbete att se över möjligheten till en gemensam kontrollprocess på kontoret. 
Arbetet pågår även under hösten 2021 och målet är att den nya riktlinjen ska gälla 
från och med den 1 januari 2022. 

Utveckling av system för att följa upp den planerade tillsynen 

Vi har utvecklat ett sidosystem och en metodik för att kunna lägga in såväl 
tillsynsplan som realtidsuppföljning av den planerade tillsynen vilket möjliggör en 
helt digital och enklare uppföljning av verksamheten. 

Under 2020 testade vi systemet för att från och med 2021 fullt ut arbeta på det sättet. 
Vi upplever att det har höjt kvaliteten samtidigt som det har effektiviserat arbetet 
med att följa upp verksamheten. Under våren 2021 presenterade vi det här konceptet 
för övriga kommuner på en användarträff för de som använder samma verksamhets-
system och responsen var väldigt bra. Både leverantören av verksamhetssystemet och 
ett dussintal kommuner har därefter hört av sig och vill veta mer om vårt upplägg och 
ta efter det. 

A 



Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Organisationsnummer 222000-2865 

3. Resultaträkning 

 

Not 2021-01-01 
-2021-08-31 

2020-01-01 
—2020-08-31 

Budget 
helår 

Helårs-

 

prognos 

Verksamhetens intäkter 3 

 

20 689 223 20 700 330 31 300 000 29 855 000 
Verksamhetens kostnader 4, 5 -20 232 895 -18 928 680 -31 150 000 -30 273 000 
Avskrivningar 6 

  

-69 084 

 

-69 178 -100 000 -100 000 
Verksamhetens nettokostnader 

   

387 244 1 702 472 50 000 -518 000 

Verksamhetens resultat 

   

387 244 1 702 472 50 000 -518000 

Finansiella intäkter 7 

  

6 995 

 

7 053 13 000 13 000 
Finansiella kostnader 

    

0 

  

0 

 

0 0 
Resultat efter finansiella poster 

   

394 239 1 709 525 63 000 -505 000 

Periodens resultat 8 

  

394 239 1 709 525 63 000 -505 000 
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4. Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2021-08-31 2020-12-31 

Maskiner och inventarier 9 101 874 170 958 

Summa anläggningstillgångar 

 

101 874 170 958 

Omsättningstillgångar 

   

Fordringar 10 2 671 132 3 086 232 
Kassa och Bank 11 13 225 499 5 894 668 
Summa omsättningstillgångar 

 

15 896 631 8 980 900 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

15 998 505 9 151 858 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

   

SKULDER 

   

Eget kapital 12 

  

Delårets/årets resultat 

 

394 239 1 975 626 
Övrigt eget kapital 

 

4 000 000 4 000 000 
Summa eget kapital 

 

4 394 239 5 975 626 

Avsättningar 

   

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

 

o o 

Skulder 

   

Långfristiga skulder 

 

0 0 
Kortfristiga skulder 13 11 604 266 3 176 232 

Summa skulder 

 

11 604 266 3 176 232 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

15 998 505 9 151 858 

Ställda säkerheter 

 

Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 

 

Inga Inga 
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5. Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 

2021-01-01 

-2021-08-31 

2020-01-01 

-2020-08-31 

Delårets resultat 

 

394 239 1 709 525 
Återbetalning till medlemskommunerna avseende fg år -1 975 626 -2 037 170 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital -1 581 387 -327 645 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

     

Av- och nedskrivningar 

 

69 084 69 178 
Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital -1 512 303 -258 467 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 

 

415 100 421 513 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 8 428 034 6 980 300 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 330 831 7 143 346 

Periodens kassaflöde 7 330 831 7 143 346 

Likvida medel vid årets början 

     

Likvida medel vid årets början 5 894 668 7 523 505 
Likvida medel vid delårets slut 13 225 499 14 666 851 
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6. Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring (LKBR) 
och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
I de fall utfall saknas för årets belopp och i jämförande belopp har dessa rader inte alltid 
presenterats i årsredovisningen. 

Principerna är väsentligen oförändrade sedan senast föregående räkenskapsår. 

1.1 Redovisning av intäkter 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Specialdestinerade/riktade statsbidrag redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga 
verksamhetsanknutna intäkter. 

1.2 Redovisning av kostnader 
Kostnader redovisas fortlöpande i den takt de uppstår. 

Förbundet har inga avsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. Premier för 
pensioner tryggas löpande genom utbetalningar till externa pensionsförvaltare och bokförs som 
kostnad innevarande år. 

1.2.1 Avskrivningar 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden 
med linjär avskrivning, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. 
Avskrivning påbörjas från och med tidpunkten då tillgången tas i bruk. 

Nyttjandeperioden omprövas om det finns omständigheter som gör det nödvändigt (exempelvis 
verksamhetsförändringar, teknikskiften eller organisationsförändringar) och beloppet är 
väsentligt. Genomsnittlig avskrivningstid redovisas i not 6. 

1.3 Materiella anläggningstillgångar 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång. När det gäller materiella anläggningstillgångar som 
inventarier och maskiner ska beloppet också överstiga gränsen för mindre värde, som är ett halvt 
prisbasbelopp. För 2021 uppgår ett halvt prisbasbelopp till 23 800 kr. 

1.4 Omsättningstillgångar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgång, med undantag för poster där förfallodatum ligger 
mer än 12 månader efter balansdagen. Dessa klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar 
tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar. Fordringar i utländsk valuta redovisas till balansdagens kurs. 
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1.5 Skulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. 

1.6 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Inga bedömningar eller uppskattningar har gjorts som påverkar bokslutet väsentligen. 

Not 3 Verksamhetens intäkter 

 

2021-01-01 
-2021-08-31 

2020-01-01 
-2020-08-31 

Medlemsbidrag 8 433 333 8 733 333 
Förrättning och granskning 11 213 085 11 440 992 
Statligt stöd tillfällig lagstiftning 

 

873 242 

  

0 
Övriga intäkter 

 

169 563 

 

526 005 
Summa verksamhetens intäkter 20 689 223 20 700 330 

Not 4 Ersättning till revisorerna 
2021-01-01 2020-01-01 

-2021-08-31 -2020-08-31 

Revisionsuppdraget (PwC) -53 333 -32 000 
Summa ersättning till revisorerna -53 333 -32 000 
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Not 5 Verksamhetens kostnader 

 

2021-01-01 

-2021-08-31 

2020-01-01 

-2020-08-31 
Kostnader arbetskraft -16 301 206 -15528 118 
Övriga verksamhetskostnader -3 931 689 -3400562 
Summa verksamhetens kostnader -20 232 895 -18 928 680 

Not 6 Avskrivningar 

   

2021-01-01 2020-01-01 

 

-2021-08-31 -2020-08-31 
Avskrivning maskiner och inventarier -69 084 -69 178 
Summa avskrivningar -69 084 -69 178 

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod uppgår till 6 år 2021 och 5,9 år 2020. 

Not 7 Finansiella intäkter 

2021-01-01 2020-01-01 

-2021-08-31 -2020-08-31 
Ränteintäkter 6 995 7 053 
Summa finansiella intäkter 6 995 7 053 

Not 8 Delårets resultat 

2021-01-01 2020-01-01 
-2021-08-31 -2020-08-31 

Delårets resultat enligt resultaträkningen 394 239 1 709 525 
Delårets resultat efter balanskravsjusteringar 394 239 1 709 525 

Not 9 Maskiner och inventarier 

 

2021-08-31 2020-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 779 026 779 026 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 779 026 779 026 

Ingående avskrivningar -608 068 -504 301 
Årets avskrivningar -69 084 -103 767 
Utgående ackumulerade avskrivningar -677 152 -608 068 

Utgående redovisat värde 101 874 170 958 
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Not 10 Fordringar 

 

2021-08-31 2020-12-31 
Kundfordringar 

 

739 397 

 

387 525 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

771 165 1 401 541 
Övriga kortfristiga fordringar 1 160 570 1 297 166 
Redovisat värde vid årets slut 2 671 132 3 086 232 

Not 11 Kassa och bank 

 

2021-08-31 2020-12-31 
Bank 13 225 499 5 894 668 
Summa bank 13 225 499 5 894 668 

Not 12 Eget kapital 

   

2021-08-31 2020-12-31 
Eget kapital 

  

Ingående eget kapital 5 975 626 6 037 170 
Återbetalning till medlemskommunerna -1 975 626 -2037170 
Delårets/årets resultat 394 239 1 975 626 
Utgående eget kapital 4 394 239 5 975 626 

Not 13 Kortfristiga skulder 

 

2021-08-31 2020-12-31 
Leverantörsskulder 

 

59 841 

 

58 040 
Övriga kortfristiga skulder 

 

798 303 

 

848 418 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 746 122 2 269 774 
Summa kortfristiga skulder 11 604 266 3 176 232 

7. Investeringsredovisning 
Inga investeringar har gjorts under året och inga investeringar är budgeterade. 
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8. Driftsredovisning 

8.1 Utfall i förhållande till budget 
Nedan redovisas det ekonomiska utfallet i förhållande till av direktionen fastslagen 
budget för 2021 samt utfallet samma period föregående år. 

tkr 

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Utfall 

21-08-31 

Utfall 

20-08-31 

Intäkter 31 300 29 855 20 689 20 700 

Medlemsbidrag 12 650 12 650 8 433 8 733 

Tillsynsavgifter 17 900 16 035 11 213 11 441 

Övriga intäkter 750 1 170 1 013 526 

varav för tillsyn trängsel 600 962 873 198 

Kostnader -31 150 -30273 -20233 -18929 

Personal -24120 -24100 -16038 -15111 

varav för tillsyn trängsel -  600 - 270 -238 0 

Övriga verksamhetskostnader - 6 400 - 5 900 - 3 932 - 3 386 

varav för tillsyn trängsel 0 -415 -415 0 

VA-rådgivning - 630 - 273 - 273 - 417 

varav personal - 605 - 263 -  263 - 403 
varav övriga -25 -10 -10 -14 

Avskrivningar -100 -100 -69 -69 

Finansiella intäkter 13 13 7 7 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 

RESULTAT 63 -505 394 1 709 

Observera att VA-rådgivningen redovisas separat i ovanstående uppställning eftersom det är en fristående 
funktion som är helt finansierad av medlemskommunerna. I resultaträkningen redovisas det inte separat. 

Resultatanalys 

Resultatet uppgår per den 31 augusti till 394 tkr. Avstämningen av semesterlöne-
skulden har en positiv resultatpåverkan motsvarande 492 tkr vid delåret. Exkluderar 
vi den påverkan noterar vi ett underskott motsvarande 98 tkr. 

Intäktsanalys 

Intäkterna uppgår till 20 689 tkr vilket är 177 tkr lägre än budgeterat per den 
31 augusti. Övriga intäkter överskrider budget medan intäkter från tillsynsavgifter 
underskrider budget. 

Intäkterna från medlemsbidrag uppgår till 8 433 tkr och är helt enligt budget. 

Övriga intäkter uppgår till 1 013 tkr vid delåret, att jämföra med budgeterade 750 tkr 
för hela året. Av detta står lönebidrag för 138 tkr, ersättning sjuklöner från staten för 
2 tkr och stöd för övertagande av tillsynen för trängsel med anledning av covid-19 
för 873 tkr. 
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Intäkterna från tillsynsavgifter uppgår till 11 213 tkr vilket är 720 tkr lägre än budget 
per den 31 augusti. Nedan följer en redovisning per kontrollområde. 

Miljöbalkens område 

För miljöbalkens område uppgår intäkterna till 7 911 tkr vilket är 626 tkr lägre än 
budgeterat vid delår. Det är framförallt lägre intäkter från prövningsärenden för 
enskilda avlopp, delområde förorenad mark samt från behovsprioriterade 
tillsynsprojekt inom miljöskydd som förklarar avvikelsen. 

För delområde miljöskydd uppgår intäkterna till 5 299 tkr vilket är 134 tkr lägre än 
budgeterade 5433 tkr. Det förklaras främst av lägre intäkter från behovsprioriterade 
tillsynsprojekt som har prioriterats ned under året samt lägre intäkter från 
handläggning av ärenden inom förorenade områden. 

För delområde avlopp uppgår intäkterna till 1 454 tkr vilket är ca 420 tkr lägre än 
budgeterat vid tidpunkten. Det är främst lägre intäkter från prövningsärenden där vi 
ser lägre intäkter än förväntat. Det är färre prövningsärenden att handlägga vilket i 
sin tur förklaras av att många av de ansökningar som vi tidigare prognosticerade 
skulle komma in under 2021 troligen kommer att komma in under början av 2022 
istället. Deadline för ett större projekt om kontroll av befintliga avloppsanläggningar 
(som i slutändan resulterar i inkommande ansökningar) är satt till den 15 april 2022. 

För delområde hälsoskydd är utfallet i stort sett i linje med budget vid delåret. 
Intäkterna uppgår till 1 158 tkr att jämföra med budget på 1 223 tkr. En stor del av 
tillsynsprojekten kommer att genomföras under tertial tre vilket gör att vi bedömer 
att den delen kommer att hämtas igen. I övrigt är det främst intäkter från uppföljande 
tillsyn som understiger budget. 

Livsmedelskontrollen 

För livsmedelskontrollen uppgår intäkterna till 3 302 tkr vilket i stort sett är i linje 
med budgeterade 3 397. Intäkterna från årliga tillsynsavgifter understiger budget med 
101 tkr medan intäkterna från revisioner av nya verksamheter överstiger budget med 
63 tkr. 

Kostnadsanalys 
Kostnaderna som helhet uppgår till 20 233 tkr vilket är 534 tkr lägre än budget. Det 
är främst i övriga verksamhetskostnader och VA-rådgivningen vi ser avvikelserna. 

Personalkostnaderna är i stort sett i linje med budget om man tar hänsyn till 
semesterlöneskuldens påverkan motsvarande 492 tkr. Däremot har inte kostnaderna 
uppkommit som förväntat. Som beskrivs under avsnittet händelser av väsentlig 
betydelse har det gjorts en justering avseende pensionspremier motsvarande 894 tkr 
under perioden. Exkluderar vi denna oväntade kostnad är personalkostnaderna klart 
under budget vilket beror på vakanser. 

Kostnaderna för att bedriva tillsyn av smittskydd på serveringsställen uppkommer på 
personalsidan och de uppgår per den 31 augusti till 618 tkr. Eftersom en konsult 
anlitats för att utföra större delen av den här tillsynen uppkommer kostnader för den 
delen under övriga verksamhetskostnader istället för under personalkostnader. 



Vad gäller övriga verksamhetskostnader så är det precis som under föregående år så 
att vi ser tydliga effekter av pandemin med lägre kostnader än budgeterat för alltifrån 
kompetensutveckling till transporter och materiel. 

Kostnaderna för VA-rådgivningen understiger budget med 147 tkr vilket förklaras av 
att tjänsten blev vakant. Det är oklart när en ersättare kan tillträda. 

8.2 Helårsprognos 
Helårsprognosen är ett resultatunderskott på 505 tkr. 

Intäkterna prognostiseras som helhet understiga budget med 1 445 tkr. Vi ser intäkter 
från tillsynsavgifter understiga budget med 1 865 tkr samtidigt som övriga intäkter, 
främst i form av statliga bidrag för tillsyn enligt tillfällig lag, överstiga budget med 
420 tkr. Vi räknar inte med att erhålla mer statliga bidrag för tillsyn av smittskydd på 
serveringsställen efter september. 

Främsta skälet till att tillsynsavgifterna bedöms understiga budget förklaras av en 
överföring av redan inbetalda tillsynsavgifter. Denna justering kommer att göras 
förutsatt att kommunerna antar den nya taxan under september. Den nya taxan innebär 
en övergång från fast årlig avgift till timavgift för ett stort antal verksamheter. 
Konsekvensen av skiftet i debiteringsmodell med den nya miljöbalkstaxan rör 
verksamheter som får en tillsyn mer sällan än varje år. För dessa innebär det att de redan 
inbetalda årliga avgifterna är en delfinansiering av tillsynsinsatser som ska genomföras 
2022 och 2023. Totalt uppgår överföringen till 965 tkr där 861 tkr förs över till 2022 
och 104 tkr till 2023. Hänsyn har endast tagits till denna justering i helårsprognosen. 

Avvikelsen för intäkter från tillsynsavgifter förklaras också av lägre intäkter inom 
delområdena avlopp och miljöskydd. 

Kostnaderna prognostiseras att understiga budget med 877 tkr och där är det främst i 
övriga verksamhetskostnader och VA-rådgivningen vi ser avvikelserna. Justeringen 
avseende pensioner som beskrivs under resultatanalysen innebär att vi kommer att 
hamna i nivå med budget för personalkostnaderna. Det måste man ha i åtanke när man 
läser prognosen eftersom vi exklusive denna justering skulle ha sett en avvikelse på nära 
en miljon kronor vilket förklaras av att bemanningen varit lägre än planerat. 

Osäkerheten i prognosen ligger främst i personalkostnaderna och vid vilken tidpunkt 
ett par vakanta tjänster tillsätts. Det är per den 31 augusti inte känt. 

8.3 Återbetalning medlemskommunerna 

Överstigande del 4 mkr eget kapital efter 2020 års bokslut uppgick till 1 976 tkr vilket 
återbetalades till medlemskommunerna i slutet av april 2021. 

Falköping Hjo Karlsborg Skövde Tibro MÖS 

Andel 28,54% 7,90% 5,97% 47,97% 9,61% 100,00% 
Återbetalat, kr 563 850 156 052 118 042 947 754 189 928 1 975 626 
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9. Bilagor 

9.1 Styrd tillsyn och kontroll 

Utfall insatser per den 31 augusti 

Genomförda 

Område insatser 

varav 

inspektion/ 

kontroll 

varav 

revision/ varav 

systemtillsyn prov 

varav 

granskning 

varav 

möten 

Miljöbalken, Avlopp 0 0 0 0 0 0 

Miljöbalken, Hälsoskydd 250 122 1 0 127 0 

Miljöbalken, Miljöskydd 390 250 7 0 131 2 

varav A o 100 34 7 0 57 2 

varav Co U 142 142 0 0 0 0 

varav Lantbruk 82 74 0 0 8 0 

varav Köldmedia 66 0 0 0 66 0 

ABP 83 83 0 0 0 0 

varav Lantbruk 72 72 0 0 0 0 

varav Livsmedel 11 11 0 0 0 0 

Strålskydd 0 0 0 0 0 0 

Tobak 0 0 0 0 0 0 

varav Hälsoskydd 0 0 0 0 0 0 

varav Livsmedel 0 0 0 0 0 0 

Livsmedelskontroll 725 607 60 58 0 0 

Totalt 1 448 1 062 68 58 258 2 

Måluppfyllelse mot helårsplan 

Område Helårsplan Utfall Måluppfyllelse 

Miljöbalken, Avlopp 18 0 0,0% 
Miljöbalken, Hälsoskydd 351 250 71,2% 

Miljöbalken, Miljöskydd 672 390 58,0% 

varav A 08 217 /00 46,1% 

varav C o U 210 142 67,6% 

varav Lantbruk 177 82 46,3 % 

varav Köldmedia 68 66 97,1% 

ABP 173 83 48,0% 

varav Lantbruk 162 72 44,4% 

varav Livsmedel 11 1/ 100,0% 

Strålskydd 0 

  

Tobak 

varav Hälsoskydd 

varav Livsmedel 

   

Livsmedelskontroll 1 146 725 63,3 % 

Totalt 2 360 1 448 61,4% 
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9.2 Behovsprioriterad tillsyn och kontroll 

Utfall per den 31 augusti 

Genomförda 

Område insatser 

varav 

inspektion 

varav 

granskning 

varav 

preliminär 

bedömning 

Miljöbalken, Avlopp 616 49 0 567 

Miljöbalken, Hälsoskydd 111 3 108 0 

Miljöbalken, Miljöskydd 315 8 307 0 

varav C o U 8 8 0 0 

varav Lantbruk 0 0 0 0 

varav köldmedia 307 0 307 0 

Strålskydd 0 0 0 0 

Tobak, Hälsoskydd 0 0 0 0 

Totalt 1 097 60 470 567 

Må/uppfyllelse mot helårsplan 

   

Område Helårsplan Utfall Måluppfyllelse efter tertial 2 

Miljöbalken, Avlopp 616 616 100% 

Miljöbalken, Hälsoskydd 220 111 51% 

Miljöbalken, Miljöskydd 392 315 80% 

varav C o U 64 8 13% 

varav Lantbruk 10 0 0% 

varav Köldmedia 315 307 97% 

Strålskydd, Hälsoskydd 

   

Tobak, Hälsoskydd 

   

Totalt 1 278 1 097 86% 
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9.3 NKI — löpande insiktsmätningar 

Miljönämndens verksamhetsmål 
1) Milj önämnden ska ha ett högre NKI (Nöjd-Kund-Index) än genomsnittet för respektive 

myndighetsområde i SKR:s öppna jämförelser. 

2) Milj önämnden ska ha en bibehållen eller ökad nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört 
med föregående års mätning för respektive myndighetsområde. 

Nyckeltal 

NKI per myndighetsområde. 

Resultat Mål 1 (avser nationell jämförelse för år 2020) 
För en mer detaljerad redovisning hänvisas till rapporten från Origo Group. 

MÖS, totalt 

NKI per myndighetsområde, MÖS 
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2016 2017 2018 2019 2020 

och hälsoskyddstillsyn Livsmedelskontroll 

• Svarsfrekvensen uppgick till 67 procent. Antalet inskickade ärenden för enkäten 
uppgick till 749 varav 549 ärenden slumpmässigt valts ut för enkäten. 
Svarsfrekvensen för alla 193 deltagande kommuner var i genomsnitt 53 procent. 

• NKI för Miljösamverkan östra Skaraborg uppgick till 78. Resultatet ligger på 
ungefår samma nivå som föregående mätning då NKI uppgick till 76. 

• Som redovisas i diagrammet ovan ser vi jämfört med 2019 en positiv utveckling för 
miljö- och hälsoskydd samt att samma värde för livsmedelskontrollen minskat med 
en enhet. 

Origo Group (som genomför enkätundersökningen) skriver: 
• Hög prestation gällande kompetens och effektivitet har i nuläget en positiv inverkan 

på helhetsattityden. Det finns visst förbättringsutrymme gällande förmågan att ge råd 
och vägledning. 

• Det är särskilt viktigt att söka förbättringar gällande information då prestationen 
inom detta område i nuläget har en negativ inverkan på den totala nöj dheten med 
förbundets myndighetsutövning överlag. Framför allt gäller det information på 
webbplats. 
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Målet är att vi för respektive myndighetsområde ska ha ett högre genomsnitt än 
genomsnittet för deltagande kommuner. För livsmedelskontrollen kan noteras att vi 
har samma NKI som genomsnittet medan vi för miljö- och hälsoskydd uppnår ett 
NKI som är sju enheter högre än genomsnittet. Målet är således delvis uppnått. 

Noteras bör också att vi har gjort en annan tolkning än många vad gäller 
anpassningen till GDPR och hanteringen av personuppgifter. Vi har tolkat det som 
att det krävs samtycke för att ha rätt att skicka ut enkäten till företagen. Många har 
valt att inte ge samtycke och fallit bort från enkäten, särskilt för myndighetsområdet 
miljö- och hälsoskydd. Vi befarar att det kan ha en påverkan på resultaten. 

Man ska också ha i åtanke att året 2020 är speciellt på många sätt i och med 
pandemin. Vi har fått ställa om arbetsmetoder och för framför allt 
myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd där distanstillsyn varit en stor andel av 
genomförda insatser. 

NKI per myndighetsområde, MÖS i jämförelse med riket 
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• MÖS, Miljö- och hälsoskydd 74 
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MÖS, Livsmedelskontroll 

   

68 

  

Alla kommuner, Livsmedelskontroll 

    

66 

   

64 

   

62 

   

2016 2017 2018 2019 2020 

Livsmedelskontrollen 

• Svarsfrekvensen uppgick till 63 procent. Antalet ärenden som svaren grundar sig 
på uppgick till 525. 

• NKI för livsmedelskontroll uppgick till 78, vilket är en bra nivå. Resultatet ligger 
på ungefär samma nivå som föregående års mätning då NKI var 79. 

• Högst omdöme ges bemötande, med ett index på 83. Samtliga serviceområden har 
ett index mellan 75 och 83. 

Följande prioriteringsmatris redovisas för området livsmedelskontroll. Effektmåttet 
baseras på kundernas svar om hur viktigt de anser att serviceområdet är i deras 
bedömning. Betygsindexet visar hur kunderna bedömt serviceområdet. 

25 



• Rättssäkerhet • Effek 

Hogt 

iesultat 83 

• 

Bevaka Vårda 

• Bemo ande 

• Kompetens 

77  • Tillgånglighet 

5 

• Information 

Prioritera 

3,00 

Lågt 

resultat 

730,00 

Lägre prioritet 

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 

Effektmått 

Bevaka 

Tillgänglighet 

Hogt 

resultat 65 

e 

Ti ? 79 

ä 

7 

75 

• Information 

• Bemötande 

• Effektivit 

lågt 
resultat 

Lägre prioritet Prioritera n 

• Kompetens 

• Rattssakerhet 

Låg 

pnontet 

 

Medianbetyg och medianeffekt 

Hög 

prioritet 

 

Miljö- och hälsoskyddstillsynen 
• Svarsfrekvensen uppgår till 75 procent. Antalet ärenden som svaren grundar sig på 

uppgår till 224. 
• NKI för miljö- och hälsoskydd uppgår till 78. Det är en förbättring mot året innan då NKI 

upp gick till 71. 
• Högst omdöme ges bemötande, med ett index på 84. Samtliga serviceområden har ett 

index mellan 75 och 84. 

Följande prioriteringsmatris redovisas för området miljö- och hälsoskydd. Effektmåttet 
baseras på kundernas svar om hur viktigt de anser att serviceområdet är i deras bedömning. 
Betygsindexet visar hur kundernas bedömt serviceområdet. 
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Resultat Mål 2 (avser jämförelse mellan nuläge mot föregående år för MÖS) 
Antalet svar som hittills rapporterats in för 2021 är endast 160. Det är en viss 
eftersläpning i hur resultaten rapporteras in som man ska vara medveten om. Av svaren är 
74 för miljö- och hälsoskydd och 86 för livsmedel. 

Vi kan notera en ökning för NKI inom livsmedelskontrollen jämfört med föregående år. 
NKI uppgår till 80 per den 31 augusti, en ökning med två enheter. 

För miljö- och hälsoskydd ser vi ett minskat NKI med en enhet där NKI för perioden 
uppgår till 77. 

Målet, om att ha en bibehållen eller ökad NKI, är vid denna avstämning uppnått för ett av 
två myndighetsområden. 

NKI per myndighetsområde, MÖS 

27 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

och hälsoskyddstillsyn Livsmedelskontroll 



9.4 Åtgärdsplan för budgetunderskott efter delårsrapport 2021 

Vid delårsbokslutet 2021 är det prognosticerade helårsresultatet -505 tkr. För att 
justera detta över den kommande treårsperioden har en budget lagts för att uppnå ett 
samlat resultatöverskott för perioden 2022-2024 som med en liten marginal 
motsvarar det prognosticerade resultatunderskottet för 2021. Det budgeterade 
överskottet för treårsperioden är 537 tkr. 

Iii kap. 12 § kommunallagen anges att om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § 
i lagen om kommunal bokföring och redovisning är negativt för ett visst 
räkenskapsår, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige (för 
Miljösamverkan: direktionen) ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. 
Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det 
negativa balanskravsresultatet uppkom. 

Vi ser också ett ökat medlemsbidrag på grund av ökade kostnader som en följd av 
nytt avtal för revisionsuppdraget motsvarande 40 tkr, samt ökade kostnader 
motsvarande 60 tkr för konsultkostnader förknippade med arbete kring ny plattform 
för intranät samt e-tjänster. 
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Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg,

Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli och

tre beredningsgrupper.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till

egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de

samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att

myndigheterna ska kunna samarbeta bättre.

Finansiering

Samordningsförbundet Skaraborg finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av

medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna (Essunga, Falköping, Gullspång,

Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara) med

resterande fjärdedel. Utöver dessa medlemsintäkter bedriver Samordningsförbundet Skaraborg ett ESF-

projekt med en totalbudget på 27 miljoner under en tvåårsperiod till och med februari 2023 samt avslutade ett

annat ESF-projekt den 31 maj som under 2021 haft en budget på 260 000 kronor.

Verksamhetside och vision

Samordningsförbundet Skaraborg har som långsiktigt effektmål att öka invånarnas hälsa så att andelen i

arbetsför ålder som är beroende av offentlig försörjning minskar och att fler kommer i egen försörjning.

Samordningsförbundet Skaraborgs mål är att agera proaktivt och med stor lyhördhet finansiera eller

delfinansiera rehabiliteringsinsatser hos huvudmännen eller hos andra rehabiliteringsaktörer där deltagarna är

aktuella hos minst två av huvudmännen. Samordningsförbundet ska vara välkänt både externt och inom

parternas organisationer.

Samordningsförbundet Skaraborgs vision är Vi skapar möjligheter/

Översikt över verksamhetens utveckling

2021-08-31
2020-08-31
(västra)

2019-08-31
ivästra)

1 2018-08-31
(västra)

2017-08-31
(västra'

Verksamhetens
intäkter 17 771 157 5 509 213 7 586 578

5 910 577

7 886 486

8 530 071

7 690 728

8 508 163
Verksamhetens
kostnader 14 737 774 4 944 493

Delårets resultat 3 033 384 564 720 1 676 001 -643 585 -817 435

Soliditet 43% 57% 73% -6% 31%

Antal anställda 5 5 5 3 3
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Sammanslagning
Samordningsförbundet Skaraborg startade sin verksamhet januari 2021 och är ett resultat av en

sammanslagning av de tre tidigare förbunden Samordningsförbundet Norra, Västra och Östra

Samordningsförbundet. Vid årets ingång var det gemensamma egna kapitalet 6 737 954 kronor.

Sammanslagningen verkställdes i januari men var ett resultat av en process som pågått under en längre tid och

som intensifierades under verksamhetsåret 2020 då en speciell styrgrupp utsågs och en extern konsulthjälp

adderades till processen. Utöver fastslagen förbundsordning antogs också en styrelseordning för det nya

förbundet, innehållande en årlig rotation av styrelsemedlemmar samt förtroendevalda revisorer.

Akthotteter  under  delår et
Delåret har präglats av uppstart med framtagande av en grafisk profil, ny hemsida, framtagande av nya

gemensamma styrdokument, iordningsställande av ett nytt kansli samtidigt som tre förbunds olika kulturer har

lärt känna varandra och börja forma en ny gemensam plattform. Utöver detta har 26 olika insatser, 17

individinriktade och 9 strukturinriktade insatser löpt på och trots Coronapandemi försökt att på olika sätt

anpassa verksamheten för att fortsatt kunna ge ett arbetslivsinriktat stöd till de med ett samordnat

rehabiliteringsbehov.

Händelser av väsentlig betydelse

Nytt för bund och ESF-pr oleict
Samtidigt med uppstarten av det nya förbundet gick startskottet för ett nytt gemensamt europeiskt

socialfondsprojekt, ett ESF-projekt, med namnet Cresco Creare, som betyder växa och utvecklas.

Projektledaren, administratör och ekonom fanns på plats från start men rekryteringen av projektets

Näringslivskoordinator, samt den av styrelsen beviljade nya processtödjartjänsten, skedde under årets första

kvartal. De två sistnämnda tjänsterna fanns på plats och startade sitt arbete den 1 april.

Cor onapandemin
Utöver nystarten av ett nytt gemensamt förbund samt ett nytt ESF-projekt, drog en tredje våg av

Coronapandemin in över landet och Skaraborg upplevde de högsta smittspridningen under hela

pandemitiden. Delårets höga smittspridning med efterföljande restriktioner har haft en kraftig påverkan på

arbetsmarknaden, specifikt och extra mycket på tillgången på praktik eller liknande arbetsprövande

arbetstillfällen vilka har minskat dramatiskt. Inte minst detta sistnämnda påverkade ESF-projektets arbete med

näringslivskoordinering så mycket så att anställningen av tjänsten Näringslivskoordinator avslutades och en

nystart planeras först under hösten 2021.

Utöver detta slutförde vi sista delen av ESF-projektet Kick Off, där stora anpassningar av de

kompetensutvecklande insatserna fick göras även under de fem sista månaderna. Kick Off genomförde sin

slutkonferens den 17 maj och avslutades sedan den 31 maj. Resultatet av projektet bedöms som mycket bra

och visar framförallt på kunskapshöjande effekter och ett något bättre ekonomiskt resultat än förväntat.

Slutdokumentation och ett pedagogiskt och instruktivt metodmaterial finns att tillgå på vår hemsida. För mer

information se bilagan med projektredovisningar eller Kick Off:s slutrapport.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Or ganisat ion
Samordningsförbundet Skaraborgs styrelse har till sin hjälp ett kansli med en av förbundet anställd

förbundschef, en utvecklingsledare samt del av en tjänst som administratör. Utöver detta finns

projektanställda i form av projektledare, processtödjare, näringslivskoordinator (avslutades 11 augusti) samt del

uid„,/,,,
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av tjänst som administratör. Ekonomiskt stöd köps av medlemsparten Västra Götalandsregionen och löne- och

pensionshjälp köps av medlemskommunen Götene. Företagshälsovård finns upphandlad och avtal finns

tecknat med Skaraborgshälsan.

Förbundschefen har av styrelsen i uppdrag att leda det operativa arbetet, ha personalansvar för förbundets

medarbetare och i övrigt verkställa det styrelsen fattar beslut om.

Uppfällning

Uppföljning av verksamheten sker genom fastställda redovisningsformer så som månadsuppföljningar,

självskattningsenkäter, SUS -rapportering samt del- och helårsredovisningar. Även ett beslut har fattats om att

alla insatser ska ha en egen styrgrupp med ansvar att både stödja och följa upp resultat. Styrelsen erhåller en

sammanställning av resultat både vid delårs- och helårsredovisning och där till planeras att koppla en årlig

behovsanalys I syfte att säkerställa att förbundet arbetar med aktuella målgrupper och att arbetet i övrigt

ligger I linje med finsamlagstiftningens intentioner och krav.

Styrelsen gör en årlig internkontroll enligt fastställd internkontrollplan samt följer framtagna policydokument

exempelvis integritet- och upphandlingspolicy. I upprättat årshjul finns en årlig omvärldsdag då förbundets

behovsanalys är planerad att presenteras samt en årlig budgetupptakt då verksamhetsplan med tillhörande

budgetplan processas fram.

God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet Skaraborgs mål

Samordningsförbundet Skaraborg har satt en vision 2025 som lyder "En gemensam plattform med ett

skaraborgsperspektiv där individer har samma möjlighet till insatser oberoende av bostadsort eller

ersättningsform". Förbundet har också ett finansiellt mål och fyra ytterligare målsättningar som redogörs

nedan:

Finansiellt mål

- att tilldelade medel ska omsättas i verksamhet för de invånarna som har störst behov.

Förbundets mål

- förbundet ska vara välkänt både externt i Skaraborg och internt Inom sina parters organisationer

- vara en aktör som samverkar väl med sina parter men också med utbildningsinstitut, näringsliv och

ideell sektor

- vara ett förbund som arbetar både med individinriktade insatser och strukturinriktade insatser

- att 7 av 10 individer som deltar 1 förbundets Insatser, efter genomförd Insats, ska ha en förbättrad

hälsa och en ökad aktivitetsnivå

Finansiellt mål

Vid det nya förbundets start fanns en mycket god likvid situation då det egna sammanlagda kapitalet uppgick

till 6 736 954 SEK som tillsammans med medlemsintäkterna på 19 115 000 SEK gav en finansiell ram på 25 851

954 SEK. Utöver denna finansiella ram adderades ett ESF-projekt med en total budgetram på 27 miljoner för

en tvåårsperiod, 2021-2022. För individinriktade insatser fanns en budget på 10 694 000 SEK och för

strukturinriktade insatser 3 990 000 SEK. De administrativa kostnaderna fick en budget på 3 336 000 SEK.

Hela 43 % av budget är vikt för individinriktade insatser. Alla dessa insatser har varit i gång under delåret, flera

har dock tvingats till anpassningar och några har fått göra kortvariga pauser då Coronapandemins effekter

varit som intensivast. Cirka 470 individer, alla med en sammansatt problematik, har varit inskrivna i insatserna

och flera av dem har också gjort en stegförflyttning mot egen försörjning. Se dessa resultat under rubriken

Uppföljning och resultat för Individinriktade insatser
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Måluppfyileise

Gällande de två första målen att förbundet ska vara välkänt både bland parterna, samhälle och intressenter

samt samverka väl så finns ett aktivt arbete och strategi för att nå målen. Förbundet har medvetet arbetat för att

alla parter ska känna sig delaktiga och ha möjlighet till inflytande på verksamheten medan samarbetet med

utbildningsinstitut, näringsliv och ideell sektor än så länge varit i mindre omfattning, även inom dessa områden

finns dock strategier och planer för hur det arbetet ska Intensifieras framöver. I ett samgående av tre förbund

med olika historia och kultur har förbundets initiala fokus varit att skapa en god samverkan mellan parterna, och

genom än mer verksamhetsnära dialoger under hösten finns goda utsikter att målet uppnås. Målsättningen att

förbundet ska arbeta med både individinrIktade och strukturinriktade insatser bedöms uppnås då förbundet har

17 individinriktade Insatser i gång och 8 strukturinriktade.

Det finns resultat utdragna från uppföljningssystemet SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av

samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområde), som visar att det mer verksamhetsnära

målet, att 7 av 10 individer som deltagit i förbundets insatser ska ha uppnått en förbättrad hälsa och en ökad

aktivitetsnivå också är på väg i rätt riktning även om vii dagsläget inte fullt ut har mätinstrument för att säkert

mäta måluppfyllelsen. Detta beskrivs mer utförligt under avsnittet Uppföljning och resultat för individlnriktade

insatser.

Sammanfattande bedömning

Vår bedömning är att vi håller riktning mot våra mål. Det finansiella målet, att tilldelade medel ska omsättas i

verksamhet för de invånarna som har störst behov, anser vi är på väg att uppfyllas, eftersom en majoritet av

våra medlemsintäkter avsatts till just individer med ett behov av en samordnad rehabilitering. Övriga mål

bidrar alla till att vi har goda skäl att tro att vi 2025 kan nå vår vision att vara en gemensam plattform med ett

skaraborgsperspektiv där individer har samma möjlighet till insatser oavsett bostadsort eller ersättningsform.

Uppföljning av verksamheten

Uppföljning

Under delåret ha Samordningsförbundet Skaraborg arbetat med att ta fram en uppföljningsmodell som på ett

mer kontinuerligt och inkluderande sätt ska mäta förbundets insatser både under och efter genomförd insats.

Modellen för detta är precis som beskrivits på sida 5, månadsuppföljningar, självskattningsenkäter, SUS-

rapportering, del- och helårsredovisningar samt ett aktivt styrgruppsarbete.

Behovsanalys

Den omvärldsanalys som gjorts under delåret har beaktat 2020 års statistik på offentlig försörjning samt

innefattat intervjuer och fysiska besök ute i några kommuner. Vi har kunnat se att arbetslöshetssiffrorna ökat

men dock inte i riktigt samma utsträckning som i många andra delar av landet. Sjuktalen är däremot höga i

Skaraborg och speciellt för kvinnor i jämförelse med övriga kommuner i Västsverige, men även I jämförelse

med landet som helhet. Skaraborg har också flera kommuner där sjuktalen för de som varit sjukskrivna under

en längre tid, mer än 700 dagar, är betydligt högre än i andra delar av Västsverige. När det gäller

försörjningsstöd så finns det stora skillnader i Skaraborg, vissa kommuner har betydligt fler

försörjningsstödstagare än andra och generellt så har de individer som uppbär försörjningsstöd en tendens

att vara kvar i ersättningsformen under lång tid.

Förberedande och samtidiga Insatser

I behovsinventeringar har det framkommit att förberedande insatser för individer som står långt ifrån

arbetsmarknaden är av stor vikt. Att dessutom arbeta med att se till hela individens behov och kunna arbeta

med samtidiga Insatser har också Identifierats som ett behov och detta har i år kunnat bemötas genom det

nystartade projektet Cresco Creare.
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Kompetensutveciding

Kompetensutveckling både för parter och deltagare finns identifierat som ett behov men har på grund av

pandemin inte dragit i gång i större omfattning ännu. Däremot har tidigare upparbetade kanaler kunnat

fortsätta genomföras i form av två grupper av 7TJUGO-utbildningar under våren.

Må l g r upper

individernas försörjning

Den vanligast förekommande försörjningen för individer som deltar 1 insatser som Samordningsförbundets

finansierar är försörjningsstöd (över 50 %). Sedan följer sjukpenning och aktivitetsersättning. Sjukersättning,

aktivitetsstöd och A-kassa förekommer också. En växande grupp är personer som står helt utan någon

offentlig försörjning. Merparten av deltagarna är remitterade från kommun, ca 51 % (försörjningsstöd) eller

Försäkringskassan, ca 46 % (sjukpenning/rehabpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning).

ide individinriktade insatserna som Inte har koppling till privata aktörer finns för närvarande drygt 300 pågående

deltagare, i princip jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Närmare 140 av deltagarna är under 30 år. Vidare är

strax under 100 personer i åldersintervallet 30-44 år och ca 70 personer i åldersintervallet 45-59 år. Mindre än

10 personer är över 60 år. Deltagarna i förbundets insatser är alltså till mycket stor del unga personer, närmare

hälften av de som är registrerade i SUS är under 30 år.

Inom de individinriktade insatserna som har koppling till privata aktörer (där SUS -rutinen är under uppbyggnad),

finns ytterligare ca 50 deltagare. Det totala antalet pågående deltagare i de individinriktade insatserna är

således ca 350 personer.

Utbildningsnivå

Drygt en tredjedel av deltagarna har grundskola som utbildningsnivå och lika stor del har gymnasium som

utbildningsnivå. Andelen som har eftergymnasial utbildning är liten (under 7 %) och i övrigt saknar deltagarna

utbildning eller utbildningsnivån är okänd. Det går i dagsläget inte att urskilja i systemet om utbildning saknas

eller om utbildningsnivån är okänd.

Offentlig försörjning innan insats

Drygt hälften av deltagarna har haft offentlig försörjning 11-4 år, drygt en fjärdedel av deltagarna har haft

offentlig försörjning i 5-9 år. Ca 15 % av deltagarna har haft offentlig försörjning i mer än nio år. I övrigt har

registreringen Inte kunnat tillämpas.

Insatser

Samordningsförbundets uppdrag är att finansiera projekt/insatser som kan bidra til l att fler människor har

hälsomässiga förutsättningar att försörja sig själva. Det kan handla om individinriktade insatser där målet direkt

är ökad hälsa och aktivitetsförmåga för deltagarna och det kan handla om strukturinriktade insatser där målet

är att främja samverkan och utveckla en effektiv samverkansmodell som i förlängningen ska bidra till ökad hälsa

och aktivitetsförmåga på individnivå.

Under delåret har Samordningsförbundet Skaraborg finansierat 26 stycken insatser, 17 stycken individinriktade

och 9 strukturinriktade. Två av dem har varit ESF-projekt varav ett avslutades den 31 maj och ett startade den 1

januari. På grund av Coronapandemin har få kompetensutvecklingsinsatser såsom frukostmöten eller liknande

erbjudits förutom i ESF-projekten Kick Off och Cresco Creare. Där har merparten fått genomföras i ett digitalt

format samt att vi finansierat en omgång med två grupper som gått grundutbildningen i 7TJUGO.

Förberedande Insatser finns runt om i Skaraborg och en översyn för att än mer säkerställa att det finns inom

ett resbart avstånd för individer sker. Verksamheten i de förberedande insatserna har i stort kuon

(
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genomföras men med anpassningar till pandemin. Strukturinsatser och samverkan har däremot i flera fall fått

pausats, och anpassningar till digitala koncept tror vi har påverkat samverkan negativ.

Under delåret har styrelsen fattat beslut om en övergripande projekt- och insatsorganisering där

förberedande insatser, projekt, samverkansteam samt kompetensutveckling ska vara förbundets

huvudinrik tningar.

Uppfödning och resultat för individinriktade insatser

Avslut, progression och stegförflyttningar
Sammanfattning

En summering av våra redovisningsformer fram till delåret visar att deltagarna i förbundets insatser till mycket

stor del gör stegförflyttningar framåt, vidare direkt till att klara sin egen försörjning (ca 43 %) eller vidare 1 sin

rehabilitering och förflyttning närmare egen försörjning (ca 39 %). Detta visar att deltagarnas hälsa blir bättre

och aktivitetsnivån ökar. Förbundets mål är att sju av tio deltagare, motsvarande 70 % av deltagarna i

förbundets insatser, ska uppnå en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsnivå och delårets siffror tyder på att vi

håller riktning mot målet.
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Antal deltagare med Antal pågående deltagare Antal avslutade deltagare
personuppgift

• Kvinna Man

Januari — augusti 2021 har förbundet haft totalt 416 deltagare registrerade med personuppgifter (pågående +
avslutade) i SUS, varav 405 unika. 207 är kvinnor och 209 är män. Anledningen till att det finns fler

registrerade än unika deltagare beror på att vissa deltagare är inskrivna i flera insatser samtidigt.

Antal i strukturövergripande insatser är ej registrerade.

Avslutsaniedningar

105 deltagare, 50 kvinnor och 55 män, har avslutats under deiårsperioden i de individinriktade insatserna

(enligt uppgifter från SUS). 46 deltagare (ca 43 %) har gått vidare till att arbeta, studera eller söka arbete och 41

deltagare (ca 39 %), har tagit nästa steg i sin rehabilitering (avslutsanledning fortsatt rehabilitering), vilket kan

betyda till exempel arbetsträning, praktik eller annan förberedande rehabiliteringsinsats likt den som just

genomförts. Fortsatt rehabilitering är en bred avslutsanledning som är svårbedömd. I huvudsak är det dock en

positiv eller neutral avslutsanledning eftersom det finns en särskild avslutsanledning som används om

hälsotillståndet försämras och insatsen måste avbrytas. Men förhoppningen är att den självskattningsenkät

som tagits fram och som nu används på nya deltagare sedan 1 augusti 2021, ska ge kompletterandg
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hälsotillståndet försämras och insatsen måste avbrytas. Men förhoppningen är att den självskattningsenkät

som tagits fram och som nu används på nya deltagare sedan 1 augusti 2021, ska ge kompletterande

information som kan bidra till att det blir mer tydligt vad deltagarna faktiskt går vidare till efter insatsen, när

fortsatt rehabilitering används som avslutsanledning. Vidare har fyra deltagare avslutats på grund av flytt, åtta

på grund av försämrat hälsotillstånd och resterande sex har avslutats med avslutsanledningen övrigt (som ska

användas inom Cresco Creare eller när man inte hittar någon annan passande avslutningsanledning). Inom de

individinriktade insatserna som har koppling till privata aktörer (där SUS -rutinen är under uppbyggnad), finns

ytterligare ca 15 avslut. Alla dessa insatser har någon som gått direkt vidare till arbete/studier/arbetssökande.

Fortsatt rehabilitering uppskattas vara den vanligaste avslutsanledningen, baserat på information från

inkomna delårsrapporter.

Totalt antal avslutade är 120 stycken.

Kön

Kvinnor och män representerar avsluten till nästan lika stor del (50 respektive 55). Vidare vad gäller

könsperspektivet går det att utläsa en viss skillnad vad gäller avslutsanledning, något fler män går vidare till

arbete/studier/arbetssökande efter insatsen (19 respektive 25) och något fler män avslutas med

avslutsanledningen fortsatt rehabilitering (18 respektive 23). Fler kvinnor än män avslutas på grund av

försämrat hälsotillstånd (6 respektive 2). Skillnaden är inte jättestor, men ändå en tendens som kan vara

intressant att följa. Sannolikt kan det finnas en koppling till att kvinnor generellt är överrepresenterade när det

kommer till psykisk ohälsa och att vägen fram då kan antas vara längre och snårigare.

Registrering och mätning

Nämnas bör att resultatmätningen inte kan antas vara heltäckande, vi har under delåret utvecklat strukturen

runt uppföljningar och resultatmätningar och det finns ännu en viss ovana att registrera och mäta resultat i de

instrument vi nu använder, vilket bör tas i beaktan. Sannolikt kan det finnas en viss underregistrering i SUS till

exempel. Men vi ser positiva indikationer och bedömningen är att vi håller riktningen mot uppsatta mål och

arbetet med att få ett mer heltäckande resultat framåt pågår.

Oavsett är det värt att betona att en stor del av de som avslutats har tagit så stora kliv framåt att de blivit redo

för arbete eller studier efter en insats, vilket bedöms vara ett mycket stort kliv med tanke på att de som går in i

insatserna bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden. Så långt ifrån att man många gånger måste börja med att

få individen att ens dyka upp, sköta tider och meddela sig vid frånvaro. Sedan är såklart de små

stegförflyttningarna av minst lika stor betydelse och kanske en mer rimlig förväntan på en insats riktad mot

denna målgrupp.

Citat från månadsuppftignIngar
Nedan följer några konkreta exempel på stegförflyttningar hos deltagare av olika grad, hämtade från
månadsuppföljningar och delårsrapporter:

"En deltagare som har varit sjukskriven i ungefär ett decennium går nu glädjande vidare till arbetsträning."

"En deltagare hade drivit eget företag i många år och förmådde inte riktigt ta hand om sig själv, men veckorna
gick och plötsligt var hennes ögon pigga och glada och hon är nu tillräckligt stärkt för att återgå i arbete."

"Trots att deltagarna står långt ifrån arbete vid start ser vi att det skapats en bra känsla, en positiv inställning till

sig själva och tro på att de faktiskt kan komma till/tillbaka till arbete på sikt. Vi ser en attitydförändring till att

våga tro på sig själv, prata om studie och yrkesinriktningar, en mer hoppfull tro på framtiden':

"Vi ser är att deltagarna blir bättre på att höra av sig, passa tider, vardagsrutiner fungerar bättre. Vi kan också

se att deltagarna blivit bättre på att integrera med andra."

rne,
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Framgångsfaktorer

Indivldfokus och god samverkan

Framgångsfaktorer som återkommer genom insatsernas delårsrapporter är vikten av extra stöd från personal

som möjliggörs genom aktuella projekt/insatser. Att deltagaren får tid, synas och höras och någon som tror på

individen. Vikten av att individen står i fokus, att möta deltagaren där hen befinner sig, genom lyhördhet och

flexibilitet inför individens behov. Vikten av tillit och att deltagaren får befinna sig i ett sammanhang och vara

tillsammans med personer i liknande situation som de själva. Återkommande är också vikten av god

samverkan mellan aktörer, vikten av dialog och tydlighet runt deltagarnas planeringar.

Utmaningar

Pandemin

Vad gäller utmaningar och svårigheter är pandemin givetvis återkommande. Pandemin har medfört högre

frånvaro i grupperna som medfört en långsammare progression och på sina håll förlängda inskrivningstider.

På en del ställen har det varit intagningsstopp, vilket bidragit till att man inte har kunnat skriva in så många

personer som man önskat. Flertalet aktiviteter har också fått ställas in p.g.a. rådande restriktioner och eller

digitaliserats, vilket gjort att det fysiska sociala sammanhanget som visat sig vara så betydelsefullt inte kunnat

äga rum i samma utsträckning. Pandemin har också medfört att det varit svårare att få deltagarna vidare till

arbetsträning eller liknande eftersom verksamheter varit mer restriktiva runt att ta emot och/eller har haft helt

stängt i perioder. Inskrivningstiderna kan således antas ha blivit längre och avsluten färre än under ett vanligt

år. En del deltagare står redo att ta nästa kliv, men det finns ingen som tar emot.

Andra utmaningar

Återkommande vad gäller hinder är också Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt. Låg utbildningsnivå

och avsaknad av körkort bland deltagare lyfts också fram som utmanande samt att arbetet försvåras när

språknivån är låg. SUS ger inga direkta uppgifter kring hur det ser ut med svensk språkkunskap hos

deltagarna. Det finns således lite fakta kring i vilken omfattning förbundets insatser når ut till de som är i

behov av samordnande rehabilitering och samtidigt är språksvaga, vilket antas försvåra progression och steg

mot egen försörjning. Genom delårsrapporterna från insatserna kan utläsas på en del håll att det finns

utmaningar runt att övervinna de språkbarriärer som råder. Det kan tänkas vara så att vissa insatser fångar

språksvaga i högre utsträckning än andra.

Vidare analys

Tkisfaldom

Återkommande ämne i delårsrapporterna är vidare inskrivningstiden och ramarna för det, som ser olika ut

inom olika projekt/insatser. Insatsernas inskrivningsperiod varierar mellan 12 veckor, 20 veckor och

obegränsad behovsstyrd tidsperiod. Insatserna som har 12 eller 20 veckor indikerar att det är en kort tid, att

många behöver betydligt längre tid på sig för att göra en stegförflyttning mot arbete eller studier. Förslag

förmedlas från en insats att möjliggöra en behovsstyrd förlängning. Relevant runt detta är att den pandemitid

som råder har haft stor inverkan på insatserna enligt ovan och behovet av längre inskrivningstid kanske har

känts större än det hade gjort om det inte varit pandemi. En annan infallsvinkel på detta är hur man ser på

målet, när är deltagaren redo att ta nästa steg, vilken aktivitetsnivå ska deltagaren uppnå inom insatsen innan

det blir aktuellt att avsluta och slussa vidare. Huvudsyftet med en förberedande rehabiliteringsinsats är inte att

deltagaren ska bli helt och fullt arbetsför. Vissa delårsrapporter indikerar att deltagarna når en hög

aktivitetsnivå inom insatsen och kanske hålls deltagarna då kvar längre än nödvändigt och inskrivningstiden

blir onödigt lång. Att uppnå en stabil aktivitetsnivå på omkring 10 timmar i veckan bör vara inriktningen och

målsättningen inom förberedande insatser. Sedan bör det vara rimligt att andra insatser och myndigheternas

ordinarie verksamhet tar vid.

Framtid

Att se på målet med de förberedande insatser är sannolikt något vi behNer arbeta vidare med. Det blir
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intressant att framgent än närmare också följa avsluten från respektive insats i relation till inskrivningstid samt

titta på vad som visar sig vara mest framgångsrikt.

Uppehåll och avbrott

Uppehåll och avbrott återkommer från delårsrapporter, styrgrupper och nätverksträffar som ett riskmoment i

rehabiliteringen. Deltagarna har behov av att rehabiliteringsprocessen flyter på, att det inte blir något glapp.

När personen är redo för nästa steg får det inte ta för lång tid, det är då lätt att deltagaren faller tillbaka och

tappar motivationen. Semestertiden är således en svårighet som framkommer genom delårsrapporterna. Runt

detta riskmoment är det viktigt att det finns en långsiktig gemensam plan som är uttalad till deltagaren i god

tid, för att undvika stressmoment. Ge deltagaren tid att ställa sig in på nästa steg och undvika onödiga glapp

och väntetider. Då blir inte heller inskrivningstiden i insatsen längre än nödvändigt. Rutiner kring

avslutsprocessen kan bli angeläget att titta vidare på framåt.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

övergripande

Av delårsrapporterna framkommer att de strukturinriktade projekten har påverkats mycket av pandemin. Flera

projekt har fått pausa helt eftersom både vården och kommunal verksamhet tvingats prioritera akuta frågor i

verksamheten och därmed inte kunnat fokusera på arbete med förebyggande rehabiliteringsinsatser eller att

aktivt arbeta med tidiga signaler på ohälsa/sjukfrånvaro. Även berörda myndigheter kan antas ha behövt

prioritera hårt inom verksamheten under pandemitiden.

Ytterligare försvårande omständighet kopplat till pandemin är självklart också de restriktioner som gällt till

exempel fysiska möten. Många aktiviteter och insatser har fått ställas in och skjutas på framtiden, så som

kompetenshöjande insatser och APT-dialoger. Samtidigt har en del kunnat genomföras genom digitala

anpassningar.

Närvaro och antal deltagare

Närvaron och antalet deltagare har på många håll varit lägre än väntat till följd av pandemin och projekten har

generellt inte haft möjlighet att nå ut på det sätt som varit önskat och planerat. På flera håll betonas att

ytterligare tid kommer att krävas för att arbeta in arbetsmodellen och förankra det arbetssätt som prövas, då

arbetssättet inte kunnat prövas fullt ut p.g.a. omständigheter kopplat till pandemin.

Av delårsrapporterna att döma tycks ändå samverkan, utifrån omständigheterna, överlag fungera bra inom

projekten. Man har på flera håll, trots pandemin, hittat fungerande och mer effektiva strukturer för att

samverka så att till exempel åtgärder som medarbetaren behöver snabbt kan sättas in, vilket bidrar till att

långtidssjukskrivningar kan undvikas och fler behållas i arbete. Vissa projekt tycks således ha uppnått en

effektivare samverkan och jobbat in en fungerande arbetsmetod trots pandemin, medan andra behöver mer

tid eftersom pandemin haft allt för stor negativ inverkan.

Nedan följer några citat plockade från månadsuppföljningarna runt strukturprojekten:

"Samverkan har fungerat fortsatt bra där samarbetet med primärvården är mycket lyckat och leder till snabba
och effektiva lösningar"

"Det är helt klart fler SIP:ar sedan projektet startat. "(ett av målen kopplat till detta strukturprojekt)

"Det fungerar bra i den löpande kontakten, skype är ett smidigt verktyg när det gäller att kunna mötas snabbt
och effektivt. Behov finns dock av fysisk närvaro för att bättre nå ut"

Framgångsfaktorer och övriga utmanIngar

(46.m
Ordforendes sign/Justerendes sIgn

www.samordningsforbundetskaraborg.se

Samordningsförbundet Skaraborg — S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde



SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET

Delårsredovisning

12/19

Kontinuitet i kontakter lyfts fram som betydelsefullt och värdefull i flera projekt är rehabkoordinatorn inom

vården. Kopplat till det har byte av rehabkoordinator försvårat arbetet inom ett par projekt. Tydlig struktur på

träffar och möten inom projekten nämns vidare som en framgångsfaktor. Det framkommer från flera håll att

chefer har blivit tryggare i att ställa de viktiga frågorna om till exempel våld i nära relation. Även inom

strukturprojekten framkommer Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt som en försvårande omständighet.

En annan utmaning runt de strukturinriktade projekten är just att mäta resultat och effekter. Målet med de

strukturinriktade projekten är i huvudsak att främja samverkan och utveckla en effektiv samverkansmodell,

som i förlängningen ska bidra till ökad hälsa och aktivitetsförmåga på individnivå, men att mäta samverkan är

en utmaning. Det är svårt att se något resultat som visar exempelvis på att rehabiliteringen blivit mer

synkroniserad och effektiv. Där behövs fortsatt arbete. Tydligare och mer konkreta målsättningar kan vara en

del, att till exempel minska sjuklönekostnader, sjukpenningtal och sjukfrånvaro, det går att mäta och följa, men

då är det mer effektmålet som mäts. Just kring samverkan, om projektet lett till bättre och effektivare

samverkan, för att mäta det behöver effektivare samverkan som mäl brytas ner. Vad betyder det inom det

aktuella projektet. På vilket sätt behöver samverkan förbättras och effektiviseras. En mer konkretiserad

målsättning underlättar mätning och resultatuppföljning. Runt detta blir beskrivningen av utgångsläget innan

projektet centralt i relation till läget när projektet går mot sitt slut.

Ansökningsmallen har reviderats och förhoppningsvis kan den tillsammans med en projektplan ge en god

beskrivning av utgångsläget, som sedan kan jämföras med den slutrapport som ska lämnas in efter projektet.

Men sannolikt kan det behövas något kompletterande för att bättre kunna följa om samverkan blivit bättre

genom projektet. Kanske en enkät riktad till parterna som fylls i vid uppstart och avslut.

Balanskravsresultat

Balanskravsresultatet beräknas enligt följande:

= Årets resultat enligt resultaträkningen = 3 033 384

- Samtliga realisationsvinster - 0

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet + 0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet + 0

-1+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -/+ 0

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper +/- 0

= Balanskravsresultat = 3 033 384

Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har 2,5 tillsvidareanställd personal på sitt kansli.

1,0 Förbundschef

1,0 Utvecklingsledare

0,5 Administratör

Utöver detta finns 3,5 projektanställda; 1,0 projektledare, 1,0 processtödjare, 1,0 näringslivskoordinator

(avslutades 11 augusti) samt 0,5 tjänst administration. Del av ekonomi och löne- och pensionshantering köps in

av två olika medlemsparter, Götene kommun och Västra Götalandsregionen. Personalen har ett varierat

åldersspann men endast det kvinnliga könet finns representerat och ingen har ett annat etniskt ursprung än

svenskt.

u.w
Ordförandes sign/Justerandes sign

www.samordningsforbundetskaraborg.se

Samordningsförbundet Skaraborg — S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde



SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET

Deiårsredovisning

13/19

Förväntad utveckling

Förberedelser och planering inför sammanslagningen till ett förbund har varit välfungerande och präglats av

ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat. Därför har uppstart och början med att forma en gemensam plattform och

kultur kunnat löpa på i ett högt tempo under delåret.

Nu finns förväntningar på att ett likvärdigt utbud av insatser ska formas och att olika roller, ansvar och

processer förtydligas och görs kända. Allt detta för att det nya förbundet ska kännas som ett gemensamt

Skaraborgsförbund, till för alla invånare, oavsett bostadsort. Förväntningar finns också på att det nya

förbundet ska arbeta strukturerat med behovsanalyser samt uppföljningar och stöd.

Förväntningar finns naturligtvis också på att pandemins restriktioner succesivt ska tas bort och att

arbetsmarknaden både ska återhämta sig och utvecklas till att bli mer inkluderande och fördomsfri.

Flera faktorer så som pandemin, Arbetsförmedlingens reformation och Samordningsförbundets

sammanslagning, där kommuner går in med olika förutsättningar och förväntningar, har dock medfört att

samarbetet mellan parterna kräver fortsatt arbete. Därför bedömer vi att samverkan framåt är en prioriterad

fråga. Förbundet kommer bland annat sträva efter fler fysiska möten, tät dialog och samtal mellan alla parter i

olika former, för att än mer utveckla och förbättra samverkan.

Att se på målet med de förberedande insatserna är sannolikt något vi också behöver arbeta vidare med. Det

blir intressant att framgent än närmare också följa avsluten från respektive insats i relation till inskrivningstid

samt titta på vad som visar sig vara mest framgångsrikt.
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Belopp i kr.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Not 2021-08-31 2020-08-31 (västra)

2

3

17 771 157 5 509 213,00

-14 734 640 -4 942 192

0

3 036 517 567 021

0,00 0
-3134 -2301

Resultat efter finasiella poster 3 033 384 564 720

Extraordinära poster 0,00 0

Årets resultat 3 033 384 564 720
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Belopp i kr Not 2021-08-31 2020-08-31 (Västra)

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Fordringar 4 3 033 701 -72 539

Kortfristiga placeringar 0 0

Kassa och bank 11 898 262 6 202 177

Summa omsättningstillgångar 14 931 963 6 129 638

Summa tillgångar 14 931 963 6 129 638

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

/krets resultat

Övrigt eget kapital

3 033 384

4 071 094

564 720

2 934 248

Avsättning

Avsättningar för pensioner

Skulder

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 5 7 827 485 2 630 670

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 14 931 963 6 129 638
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Belopp ikr. 2021-08-31 2020-08-31 (Vastia)

Årets resultat

Justering för ej likviditetspåverkande poster

Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

Ökning/minskning kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid delårets slut

Driftredovisning

3 033 384

3 033 384

2 423 877

5 836 985

8 260 861

5 451 770

11 898 262

564 720

0

564 720

1 049 295

1 245 658

2 294 953

3 342 505

6 202 177

Utfall

2021.98-31

Budget

2021-08-31

Avvikelse

2021-08-31

Utfall (Västra)

2020-08-31

Belopp i tkr. Intäkt Kostnad Netto Netto* Utfall- Budget

netto

Intäkt Kostnad Netto

Nettokostnader -14 737 773 -14 737 773 -14 196 667 -541106 -4 944 494 -4 944 494

Medlemsbklrag 12 742 869 12 742 869 12 742 869 0 4 581667 4 581 667

ESF bidrag 5 028 288 5 028 288 486 000 4 542 288 927 547 927 547

Resultat 3 033 384 -967798 4 001 182 564 720

Utgående EK 7 104 478 3 103 296 4 001 182 3 498 968

Ordförandes sign/Justerandes sign

www.samordningsforbundetskaraborg.se

Samordningsförbundet Skaraborg — S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde



SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET

Noter

De:årsredovisning

17/19

Not 1. RedovIsnIngsprindper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och

redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till

Finsam:s verksamhet

Not 2. Verksamhetens intäkter

2021-08-31 2020-08-31 (västra)

Driftbidrag från staten 6 371 333 2 312 667

Driftbidrag från Töreboda kommun 110 855 0

Driftbidrag från Mariestads kommun 286 449 0

Driftbidrag från Gullspångs kommun 59 593 0

Driftbidrag från Hjo kommun 104 925 0

Driftbidrag från Kartsborgs kommun 77 993 0

Driftbidrag från Tibro kommun 131 964 0

Driftbidrag från Skövde kommun 727 398 0

Driftbidrag från Falköping kommun 396 591 0

Driftbidrag från Tidaholm kommun 155 819 0

Driftbidrag från Skara kommun 229 572 225 333

Driftbidrag från Götene kommun 155 131 158 000

Driftbidrag från Essunga kommun 65 255 67 333

Driftbidrag från Lidköping kommun 490 389 471 333

Driftbidrag från Vara kommun 193 936 190 667

Driftbidrag från regionen 3 185 667 1 156 333

EU-medel och andra bidrag 5 028 287 927 545

Övriga intakter 1 1

Summa 17 771 157 5 509 213
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Ordförandes sign/Justerandes sign

www.samordningsforbundetskaraborg.se

Samordningsförbundet Skaraborg — S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde



SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET

Not 3. Verksamhetens kostnader

Delårsredovisning

18/19

2021-08-31 2020-08-31 (Västr>

Månadslön 452 582 310 040

Arvode 153 742 100 134

Reseersättning 1 491 9 782

Sociala avgifter 226 628 146 357

Övriga Personalkostnader 2 830 12 324

Verksamhetsanknutna kostnader 12 780 609 3 816 053

Lokalkostnader 188 560 59 784

Postbefordran 4 191 965

Förbrukningsinventa der o- material 51 770 18 130

IT -tjänster 51 514 46 703

Tele, mobil 19 837 10 523

övriga tjänster 558 931 159 775

Övriga kostnader 6 755 3 326

Pensionsförsäkringspremier 230 578 240 736

Övriga pensionskostnader 4 623 7 561

Summa r 14 734 640 r 4 942 192

Not 4. Fordringar

2021-08-31 2020-08-31 (västra)

Kundfordringar 1 194 625 53 982

Redovisningskonto, Ludvikamoms 392 337 150 838

Förutbetalda kostnader 22 015 42 040

Upplupna intäkter 1 424 724 -319 399

Summa F 3 033 701r -72 539

Not 5. Kortfristiga skulder

2021-08-31 2020-08-31 (västra)

Leverantörsskulder 2 816 896 749 419

Avräkning särskild löneskatt 73 560 124 071

Upplupna kostnader 4 140 613 1 468 096

Förutbetalda intakter 796 417 289 083

Summa 7 827 485r 2 630 670
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Styrelsens underskrift

Vi intygar att delårsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter

och förbundets ekonomiska ställning.

;2i lo
Datum-

Anette Karlsson

Ordförande

Ulla -Karin Cannervik

Ledamot

Catharina Åslurd

Vice ordförande

i

.........,A)
Louise Samuelsson

Ledamot
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Projektets namn

2021-09-14

AFI/Sötåsen

Projektägare

Töreboda kommun

Projektperiod

Projektperioden är förlängd året 2021 ut.

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Målgruppen är nyanlända som har svårigheter att ta till sig svenska språket och som har svårt att etablera

sig på arbetsmarknaden. En grupp som är i behov av samordnande insatser för att närma sig

arbetsmarknaden och som oftast är aktuella för både kommun, hälso- och sjukvården och

arbetsförmedlingen.

På grund av Covid-19-pandemin och övergången till distansundervisning på SFI som pandemin medfört, så

har inte insatsen kunnat genomföras till fullo så som det var tänkt och inte kunnat avslutas i enlighet med

tidigare plan. Med anledning av det förlängs avtalsperioden att gälla också 2021-03-16 — 2021-12-31.

Under 2021 nyttjas medel fortsatt för att stötta särskilt utsatta nyanlända som har svårigheter att ta till sig

svenska språket.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Uppnå språkprogression i gruppen utomeuropeiskt födda i Mariestad, Töreboda och Gullspång som leder

till stegförflyttning mot en egen försörjning och bidrar till en minskad arbetslöshet i denna grupp.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Målet är att under hösten 2021 ha 15 deltagare och att deltagarna ska utvecklas i det svenska språket. Målet

med projektet är också att hitta en ny arbetsmetod att implementera för fler deltagare ur denna målgrupp

eller inom andra branschutbildningar och andra målgrupper.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

2021-09-14

Under 2021 nyttjas medel fortsatt för att stötta särskilt utsatta nyanlända som har svårigheter att ta till sig

svenska språket.

Det ska ske genom ett digitalt språkpaket för 15 individer, med digitala språkkurser för olika yrkesroller och

det kopplas mot våra jobbspår inom vård och omsorg, storkök, förskola och skola. Digitalt språktest

kommer att genomföras vid uppställ för att verifiera språknivån och en inom projektet utsedd person

ansvarar för uppföljning av språktester och kurser i yrkessvenska samt bidrar med löpande support. Det

digitala språkpaketet ska efter projektperioden utvärderas och om det fungerar kan det användas inom SFI

eller arbetsmarknadsinsatser.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Under första delåret 2021 har projektet legat vilande och något resultat kan inte presenteras.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Pandemin har ställt till det mycket. Förändringar har nu gjorts runt upplägg och förhoppningen är att

projektet kan ta fart under delår 2 2021.

www.samordningsforbundetskaraborg.se

Samordningsförbundet Skaraborg — S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde



SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
,r4raberk-

Aurum Locus

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskr ivn ing

Projektets namn

2021-09-14

Aurum Locus

Projektägare

Karlsborgs kommun

Projektperiod

200501-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Karlsborg är likt många mindre orter, ett samhälle med stora utmaningar. Arbetsmarknaden är starkt

präglad av försvarets närvaro och det geografiska läget och det i kombination med Arbetsförmedlingens

förändring, gör det praktiskt utmanande att bygga insatser som kan möta arbetsmarknadens krav.

Kostnader för försörjningsstöd ökar och de människor som av olika anledningar befinner sig långt ner på

samhällsstegen behöver ihållande och samordnade insatser för sin förflyttning.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Projektet vill öka deltagarnas motivation, hälsa, mobilitet, kontaktnät och kommunikationsförmåga.

MåL
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Deltagarna ska göra stegförflyttningar mot egen försörjning. Projektet vill lyfta fram och marknadsföra

människor och deras ideer. Skapa nya sätt att få individens behov och företagens krav att mötas.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Med utgångspunkt i lösningsfokus vill vi genom projektet hitta individens drivkraft och inspiration, och

genom en form av entreprenöriell rehabilitering som bygger på individens ideer och kreativitet, ska

individen göra stegförflyttningar mot egen försörjning
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FÖRBUNDET
Skarakra.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

2021-09-14

Vi ser flera positiva effekter av projektet och det är fem personer som har gått vidare till anställning

och en person har startat ett eget företag. Utöver detta så ser vi över lag inom verksamheten att

det lösningsfokuserade perspektivet öppnar upp för både idéer och kreativitet. Deltagare gör

stegförflyttningar genom att öppna upp sig och delta i samtal/aktiviteter.

Resultaten vi ser är övervägande positiva men på grund av pandemin så är resultaten inte i den

omfattning som vi hade uppskattat. Under våren har arbetsmarknadsenheten haft intagsstopp

vilket har bidragit till att vi inte har kunnat skriva in så många personer i projektet som vi hade

önskat.

Under första delen av året så jobbade vi på distans och provade då på olika verktyg för att utveckla

den digitala kompetensen. Vi spelade bland annat in informationsfilmer, vilket är något som vi

kommer att fortsätta att utveckla.

Arbetsmarknadsenheten har påbörjat en samverkan med en secondhandbutik där våra deltagare

har varit delaktiga i den kreativa processen med att starta upp verksamheten. En av deltagarna

som var med från början är nu anställd och arbetar 100% i butiken.

Vi har fortsatt vårt arbete med våra interna insatser kopplat till nycklarna. Genom att jobba med ett

lösningsfokuserat förhållningssätt och via samtal med deltagare så vill vi än mer säkra upp

kvalitativa insatser och genererar stegförflyttning. Under våren har personal genomgått utbildning

inom 7tjugo och förberett för uppställ av deltagargrupp. Tyvärr har inte gruppen kunnat påbörjats

på grund av pandemin men vi planerar för en start efter semesterperioden. Inom projektet har vi

också fortsatt att utforska olika sätt att jobba med hälsa. Bland annat har vi startat en "hälsotimme"

på en fast tid varje vecka för att göra det till en rutin. Vi vill möjliggöra att deltagare ska få testa på

olika former av aktivitet samt att de själva är med och tar fram olika alternativ. Som ett led av detta

så har vi har även startat upp en samverkan med Kultur och Fritid där vi tillsammans ska ta fram

olika promenadslingor.
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2021-09-14

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

De fortsatta framgångsfaktorerna är att vi har stor möjlighet att testa olika format och aktiviteter. Att

vi också har möjlighet att ta in nya tankar och ideer i den befintliga verksamheten gör att det känns

"på riktigt", både för deltagare och personal. Ytterligare en framgångsfaktor är att det inom ramen

för projektet skapas så mycket mer tid för varje deltagare. Vi har via projektet möjlighet att lyssna in

deltagare på ett djupare plan och där fånga upp det som framkommer.

En svårighet är, inte helt oväntat, att driva projektet under rådande pandemi. Flertalet aktiviteter har

fått ställas in och det har varit svårt att få in nya deltagare då det har varit intagsstopp. För att möta

detta så har vi bland annat utökat vår digitala kompetens. Detta ser vi som en positiv utveckling för

verksamheten men det är fortfarande en utmaning att övervinna språkbarriärer som råder mellan

flera av våra deltagare. En annan svårighet är samverkan med arbetsförmedlingen. Vi har provat

några olika sätt för att stärka samverkan men ännu inte lyckats hitta rätt.

För de deltagare som idag har en anställning har det fungerat väldigt bra med arbetsgivaren men

det har i vissa fall varit svårt att få till en bra dialog gällande stöd från arbetsförmedlingen (ex. vid

lönestöd).

Vår ambition är att fortsätta leva upp till de mål som är satta. Vi ser redan nu att deltagare gör

stegförflyttningar och flera av dem har idag en anställning. Vi bedömer att detta kommer att

fortsätta. Utmaningen är helt klart att anpassa projektet utifrån aktuella restriktioner. Vi har stora

förhoppningar om att fysiskt kunna möta arbetsmarknaden i större utsträckning. Om detta inte är

möjligt utifrån restriktioner så kommer vi att fortsätta med digitala studiebesök samt hitta andra

lösningar för att få deltagare och arbetsmarknaden att närma sig varandra. Vi förbereder också för

flertalet aktiviteter nu under hösten och ambitionen är att kunna genomföra samtliga. Vi är idag

vana vid att vara flexibla så skulle det komma ännu en pandemivåg så kommer vi att skapa nya

lösningar för att driva våra deltagare och verksamhet framåt.
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Cresco Creare

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

2021-09-14

Cresco Creare (att växa och utvecklas)

Projektägare

Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod

2021-01 01-2023-02-28

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Projektet kommer att arbeta med deltagare från 12 kommuner i Skaraborg i behov av stöd inom

målgrupperna; psykisk ohälsa, missbruksproblematik och utrikesfödda. Visionen med projektet är att fler

individer når arbete/studier med hjälp av en samordnad Skaraborgsmodell.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Testa och utveckla BIP-modellen till en "Skaraborgsmodell" och genom a. tt arbeta med indikatorerna

förflytta deltagarna mot arbete samt kunna mäta deltagarnas progression

Må
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

- 30% av deltagarna har fått arbete/påbörjat studier.

- 50% av deltagarna har påbörjat arbetslivsinriktade åtgärder.

- Av de som inte närmat sig arbete/studier har 90% fått en mer strukturerad vardag.

- Deltagarna har fått ett flexibelt och fördomsfritt stöd.

- Samverkan och kunskap om varandra har ökat hos parterna i Skaraborg samt gentemot lokalt näringsliv

och ideell sektor.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

2021-09-14

Den danska BIP-studien lägger grunden för en metod där kartläggning och uppföljning av

individens arbetsförmåga mäts och förbättras med hjälp av progressionskort. Uppföljning sker via

progressionsmätningar samt sus.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Eftersom projektet startade i januari 2021 och deltagare inte började förrän i april kan vi ännu inte

se något tydligt resultat utifrån deltagarna mer än att de påbörjat en insats eftersom mycket få

deltagare inte avslutats ännu. Däremot ökar och förbättras samverkan och kunskap hos parterna

eftersom vi hela tiden identifierar problem som uppstår och får lösa detta tillsammans med

deltagarparterna. Samordnarna har också ett nätverk där de lär av varandra och fångar upp goda

exempel.

31 augusti 2021 hade Cresco Creare 119 deltagare totalt enligt sus. 60 av dessa är kvinnor, 59 är

män.

71% av deltagarna är mellan 19-34 år. 60% har försörjningsstöd, 26% sjukpenning och 14%

aktivitetsersättning, 5% sjukersättning, 5% aktivitetsstöd och 1% saknar försörjning. 88% tillhör

målgruppen psykisk ohälsa, 10% utrikesfödda och 8% missbruksproblematik.

60% av alla deltagare har nu hemuppgifter som de arbetar med. 29% av deltagarna är igång med

arbetsträning.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Eftersom det handlar om 12 kommuner är det olika förutsättningar i samtliga kommuner. Det finns

olika remissförfarande, olika insatser för deltagarna och samverkan inom kommunen ser också

olika ut.

En framgångsfaktor är att det bildats ett nätverk som tillsammans har möjlighet till

erfarenhetsutbyte och lära sig av varandra. Det finns mycket kunskap inom nätverket.

Det finns en tradition av att snabbt ta ställning till vilken aktivitet som en deltagare ska anvisas till. I

Cresco Creare vill vi att hela livssituationen ses över och att man arbetar med indikatorer för att nå

progression. Det är därför en utmaning att innan samordnarna tänker aktivitet verkligen ha

identifierat vilka indikatorer som deltagaren bör arbeta med tillsammans med samordnaren. Det

behöver inte handla om en aktivitet och det tankesättet behöver ändras för att nå progression och

att den ska hålla över tid.
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Elings ark

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

2021-09-14

Elings ark

Projektägare

Försäkringskassan

Projektperiod

200215 — 211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

På grund av det höga sjukpenningtalet i Vara kommun genomfördes en förstudie (september 2017- februari

2018) med konceptet grön prerehabilitering på Elings ark, där deltagarna får möjlighet till återhämtning i en

grön miljö. Målgruppen står en bit ifrån arbetsmarknaden och mer arbetslivsinriktad rehabilitering ligger för

de här personerna lite längre fram, det finns behov av en förberedande och stärkande rehabilitering för att

sedan kunna ta nästa steg vidare mot egen försörjning. Förstudien blev lyckosam och insatsen erbjuds nu

igen sedan februari 2020.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Insatsen på Elings ark är en del av paraplyprojekte Vara frisk! Syftet med projektet är att arbeta både

förebyggande och åtgärdande med Vara kommuns invånare i syfte att öka den upplevda hälsan och

aktivitetsförmågan (och sänka kommunens sjuktal, speciellt för kvinnor) för att på sikt få eller komma åter i

arbete.

MåL
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Målet med den del av Vara frisk/som rör Elings ark är att individer med en längre eller komplexare

sjukskrivning ges möjligheten till grön pre -rehabilitering som en aktiv insats, samt att de som deltar i grön

pre -rehabilitering ska, efter genomförd insats, ha en upplevd bättre hälsa och en upplevd ökad

aktivitetsförmåga.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Insatsen pågår i 10 veckor. Upplägget är individuellt utformat. Aktiviteter inom trädgård, djur, natur, målning,

sång, musik, snickeri, foto, lättare motion etc.
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Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

2021-09-14

29% av platserna har blivit tillsatta = 7 personer.

En deltagare slutade tidigare på grund av sjukdom och har ej deltagit i självskattning.

83 % har höjt sin aktivitetsnivå.

67% har höjt sin fysiska hälsa.

67% har höjt sin psykiska hälsa.

67% har ökat sin känsla av balans i tillvaron

33 % har ökat sin syn på framtiden.

Alla känner sig synliga och många blir bättre i både sin fysiska och psykiska hälsa. En del går från

väldigt svår ohälsa, beroende av andra, till att börja styra sitt eget liv vidare ut mot

arbetsmarknaden. Någon gick även denna gång direkt ut i arbete på öppna arbetsmarknaden.
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Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Våra framgångsfaktorer är liksom tidigare år att vi får igång ett högt antal deltagare i aktivitet, alla

känner sig synliga och många blir bättre i både sin fysiska och psykiska hälsa. En del går från

väldigt svår ohälsa, beroende av andra, till att börja styra sitt eget liv vidare ut mot

arbetsmarknaden. Någon gick även denna gång direkt ut i arbete på öppna arbetsmarknaden. Vi

vet att vårt koncept håller och vi är glada för det.

År 2021 har varit ett svårt år många sätt. Vi har känt frustration och skuld när vi hjälpt de svårast

sjuka att se en framtid och det har uppstått ett större glapp mellan aktivitetsperioden här och nästa

aktivitet. Många unga personer har känt sig svikna av samhället sedan tidigare och har nära till

gränsen att ge upp. Vi har försökt att hålla kontakten med deltagarna, skickat med deltagaren lite

ofärdiga hantverkssaker, växter för plantering eller andra uppgifter för fortsatt aktivitet efter sin tid

hos oss. Vid några tillfällen har vi även deltagit som stöd i samverkansmöten med FK och

Arbetsförmedling efter deltagarens avslut. Vi tittade på vår verksamhets aktivitetsperioder och fann

att två av perioderna slutar vid en ledighet, jul och semester. Vi insåg att det inte är bra för

deltagaren som går hem och måste invänta att all ledighet tar slut och därefter att någon

handläggare/ kontaktperson ska ha tid att hjälpa hen vidare. Glappet blir helt enkelt för stort. 1

januari år 2021 startade Cresco Creare som vi ser som en möjlig lösning på problemet med dessa

glapp som uppstår. Deltagarna behöver någon som ser till helheten, kartlägger och planerar så att

"hela resan fram mot arbete" kan bli av och gå så friktionsfritt som möjligt.

Vi bedriver gruppverksamhet och deltagarantalet har varit alldeles för lågt under hela år 2021. Det

blev en sådan markant skillnad redan i början av året att vi började leta efter orsak. Tidigare har

man sagt att det varit för svårt att ta sig till oss då deltagarna inte haft bil men nu har både Essunga

och Vara kommun ställt chaufförer till förfogande. Vi vet att många som passar vår verksamhet har

tillgång till bil och tidigare har de kommit från platser i hela Skaraborg. Vi har gjort mejlutskick med

påminnelser till de som arbetar närmast vår målgrupp, de som skall motivera i första steget.

Vi har kommunicerat verksamheten tydligare och bredare. Vi har ringt runt för att söka ta reda på

vad som har hänt. Oftast har vi fått till svar att man har mycket att göra, att det är omorganiseringar

eller att man helt enkelt inte har tid. Vi har också hört att vi är så effektiva att man helt enkelt inte

hinner med. Exempel- Vår aktivitetsperiod är tio veckor, innan det skall handläggare/

kontaktperson identifiera och motivera deltagaren, det skall göras studiebesök och efter en tid

skall det genomföras ett uppföljningsmöte. Vid aktivitetsperiodens slut skall deltagaren lotsas

vidare samtidigt som nya deltagare skall stå redo inför vår nästa omgång, en omgång som ofta

startar direkt veckan efter ett avslut. Drar vi lärdom av det här så ser vi att vår verksamhet lämpar

sig för två omgångar per år med aktivitetsperioder som ligger en bit från ledighet där handläggare/

kontaktpersoner har längre tid på sig att identifiera, motivera deltagare med längre och

komplexare sjukskrivning. Så att alla hinner med.
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2021-09-14

När vi förstod att handläggare/ kontaktpersoner skulle få svårt att få ihop deltagare till två omgångar,

med fulla grupper, direkt efter semesterperioden till oss under hösten valde vii samråd med

Samordningsförbundet att i stället för att ha två omgångar på tio veckor under hösten/ vintern ändra till

att endast ha en omgång på tolv veckor. En aktivitetsperiod på tolv veckor ger de som handlägger,

följer upp och lotsar vidare ytterligare någon vecka för planering innan deltagarens avslut och är

också, enligt de flesta utvärderingar, optimalt för att deltagaren inte skall känna stress vid avslut.

Dessutom senarelägger vi starten för att de som remitterar skall hinna med efter semesterledighet.

www.samordningsforbundetskaraborg.se

Samordningsförbundet Skaraborg — S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde



SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Uarakty-

Friskvågen

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

2021-09-14

Friskvågen

Projektägare

Götene kommun

Projektperiod

170901-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

På grund av det höga sjukpenningtalet som var vid projektstart i Götene kommun, inklusive höga

sjukpenningtal hos Götene kommun som arbetsgivare, har Samordningsförbundet i samverkan med

kommunen, Försäkringskassan och Nya Mästers Handelsträdgård AB erbjudit prerehabilitering enligt

förstudien Friskvågens koncept till långtidssjukskrivna sedan 2017-09-01.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att ge sjukskrivna, med eller utan anställning hos någon arbetsgivare inom

Samordningsförbundets geografiska område, möjligheten att delta i en prerehabiliterande insats och på så

vis börja förflyttningen mot egen försörjning. För Götene kommun som arbetsgivare är möjligheten till

prerehabiliteringen ett verktyg för chefer i syfte att främja medarbetarnas återgång i arbete och minska

sjukfrånvaron.

MåL
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Målet är att ge den deltagande individen ökad aktivitetsförmåga och förbättrad hälsa så att individen sedan

helt eller delvis ska kunna gå tillbaka till ordinarie arbete, annat arbete (via arbetsträning), praktik eller

annan sysselsättning.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

2021-09-14

Aktiviteterna som genomförs är individuellt utformade. Exempel på aktiviteter är arbete med växter

i trädgårdsmiljö, kreativa aktiviteter där deltagaren får använda händer och sinnet så som målning,

skulptering, lera och handarbete samt mindfulness, yoga, avslappning och lättare motion.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Totalt har 84 personer fått möjligheten att starta på friskvågen. Just nu är det 19 aktiva på våra 16

platser varav 2 män.

Jag har försökt få kontakt med de 64 som slutat för att få en uppfattning om var de befinner sig,

detta har jag gjort via sms.

De som svarat har uttalat vilken stor betydelse friskvågen haft genom att de fick utvecklas i sin

egen takt utifrån dagsform. De har även tagit upp betydelsen av vår tro på att de kunde bli friska.

2 är tillbaka inom sitt tidigare yrke som sjuksköterska, en har valt att jobba 80% för att inte gå i

väggen igen.

6 stycken har valt trädgård och blommor som sitt nya yrke, säsong på kyrkogård och blomsterbutik.

(OBS inte på mästers)

1 tränare på gym, 1 kioskbiträde, 1 scenarbetare på esplanadteatern, 3 extrahjälp till lärare i skolan, 1

äldrevården,

lfolkhögskola, 1 anställning 50% biltema och kan åter ha sina barn på 100%. 1 praktik ekogård, 3

AME Götene.

Av de 19 personer som är inskrivna nu så praktiserar Igenom Arcus på en gård 3 dagar och är kvar

hos oss 2 dagar för att vara arbetsberedd på 5 dagar. lär hos oss i samarbete med AME i Götene

för arbetsförmågebedömning.

Min bedömning är att det är 60% som kommer ut i arbete inom 3 år,
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2021-09-14

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

En av våra framgångsfaktorer är att vi har kontinuerligt intag. Det är också den största utmaningen

då gruppen förändras hela tiden. Det går för det mesta väldigt bra, men vissa personer kan

förändra en hel stabil grupp.

Det har gått bra hittills, en ledare avled i mars månad och det satte oss andra på prov, då några

deltagare som varit länge hos oss och hade en relation till henne medan de som kommit in under

2020 och 2021 inte kände henne.

Hos oss finns ingen tidsbegränsning utan de har möjlighet att vara hos oss tills de går till nästa

aktivitet. Vi tillåter att de dubbelkör under en kortare tid. Men jag inser att det är svårt att komma till

avslut med dem som väntar på utredningar inom vården.

Jag föredrar att titta på de solskenshistorier som vi ser dagligen och är tacksam över det goda

samarbetet med AME, Försäkringskassan och Soc i Götene. Där upplever jag att vi kommit långt.

Förändring pågår ständigt. Jag har 2 nya medarbetare Christina som är socionom och florist,

började i januari och ersätter Susanna. Ulrica som är Yogainstruktör, massör och livsstilscoach har

ersatt Helena.

Jag upplever att det har gjort gott för gruppen med nya människor som kan se annorlunda på

problem som ältats länge. Det vi ser som en nackdel är att det inte finns fler liknande ställen som

deltagarna kan gå vidare till istället för att gå hem när vi känner att vi nått en gräns där deltagaren

inte är mottaglig för mer uppmuntran.

Att fortsätta utveckla människors vilja är jag helt säker på att det ger bestående resultat för en

hållbarbar framtid för varje individ.

Vilja kan försätta berg och förändra synen på den sjukdom de drabbats av.
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Hantverksstegen

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

Hantverksstegen

Projektägare

2021-09-14

Tibro kommun

Projektperiod

210101-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Vid en längre sjukskrivning eller frånvaro från arbetslivet visade det sig att steget till att delta i en

arbetslivsinriktad rehabilitering var stort och ofta blev allt för påfrestande. IM-1 om att erbjuda en form av

återhämtning eller lugnare start mot en arbetslivsinriktad rehabilitering föddes, och när Folkuniversitetet

visades kunna agera aktör började en prerehabilitering med inriktning på möbel och textilhantverk att

formas. Hantverksstegen.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet med projektet är att deltagarna ska komma närmare eget arbete eller studier.

MåL
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Minst 90 % av deltagarna ska uppleva att de har fått stöd i projektet som har varit till stor nytta för dem.

Minst 90 % av deltagarna ska känna att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att

detta stöd har upphört.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Hur arbetar ni för att följa uppsatta mål?

2021-09-14

Hantverksstegen erbjuder återhämtning och en lugnare start mot en arbetslivsinriktad

rehabilitering/arbete eller motsvarande, genom stöd och olika hantverksaktiviteter på Tibro

Hantverksakademi. Det handlar om motiverande och inspirerande aktiviteter i en kreativ miljö

utifrån deltagarens intresse, möjligheter och med hänsyn till deltagarens hinder. Här får deltagarna

vara en del av ett sammanhang och utvecklas som människor.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Vi har 10 inskrivna och haft sen mars det har kommit förfrågningar kontinuerligt. Det har varit stort

intresse vilket skapat lite väntetider inför starter under juni/juli.

Alla når inte målen.

Vi har haft tre som fått sluta under våren då de inte kunde tillgodogöra sig insatsen på grund av

problematik med hälsan. En hade en mer komplex situation med många problem som behövdes

redas ut för att klara insatsen, en annan var helt enkelt inte redo ännu och den tredje hade för svår

värk för att ens komma upp i timmar för arbetsträning.

Andra klarar målen.

Vi har haft en som i framtiden ville jobba med båtinredningar, dynor och klädslar etc. och hen fick

fokus på sömnad av båtdynor. Hen kom via arbetsmarknadsenheten i Karlsborg och har fått en

plats för arbetsträning på Försvarsmaktens sadelmakeri/tapetserarverkstad i Karlsborg. Några

andra som är klara för arbetsträning hade inte vid avslut här fått klart någon plats men de kändes

klara för att komma ut i arbetsträning. För vissa är hälsan en utmaning, men med rätt stöd efter

insatsen här är övertygelsen att de skulle klara sig bra då de vuxit som individer och klarat mer än

de själva trott genom de utmaningar de klarat under sina 20 veckor här.

Syfte - resultat

Vi har under våren haft en person som kommit upp i 12 timmar per vecka och övriga fyra deltagare

som slutfört sina veckor har kommit 110 timmar per vecka och klara för en arbetsträning på 25 %.

De som fått avbryta sin aktivitet har i och med avbrottet kunnat konstatera att deras arbetsförmåga

inte går att mäta ännu eller inte kommer att uppnås på grund av hälsoskäl.
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Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Framgångsfaktorer

Att vi tar hänsyn till varje individ så de får göra aktiviteter som de tycker är intressanta, givande och

utmanande för just dem.

Vi ser varje individ och de får utvecklas i sin takt men med utmaningar för att föra dem framåt. De

får en naturlig kontakt med övriga deltagare och får integrera sig socialt. Vi samtalar både

individuellt och i grupp när det faller sig naturligt att dela med sig och ta del av varandras

erfarenheter. Ser till att de får starta med en lite mindre grupp deltagare för att kunna sakta vänja

sig vid sociala kontakter, ljud och diskussioner som uppstår vid handledning och mellan deltagare.

Samverkan med remittent/aktör
Generellt fungerar det bra, men under semestertiden har det varit svårare att få det att fungera

med vad som händer efteråt. Deltagarna har behov av att det inte blir för långt uppehåll, då de lätt

faller ur de uppnådda rutinerna. Då både remittent och Arbetsförmedlare har semester och att den

sträcker sig under lång tid. Det blir olyckligt för deltagaren. Det är viktigt att det finns en långsiktig

plan som är uttalad till deltagaren i god tid annars blir det ett stressmoment över vad som ska ske

sen och när.

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden?

• Minst 90 % av deltagarna har upplevt att de har fått stöd som har varit till stor nytta för

dem.

Vi mäter inte detta mer än den uppfattning vi får av deltagarna. Vi har inga klagomål utan tvärtom
uttrycker deltagarna tacksamhet över det stöd de får i gruppen, av handledare och den inspiration
som aktiviteten ger dem oavsett om de klarat stegförflyttningen mot arbete eller studier.

• Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända

efter att detta stöd har upphört.

Det är först nu med den nya självskattningsenkäten som det troligen blir ett mer korrekt utfall och

att vi kan själva använda oss av den. Den gamla enkäten tyckte deltagarna var svår att fylla i, de

förstod inte alltid frågorna och inte vi heller.

Är det något som behöver förändras för att projektet ska hålla riktningen mot uppsatta mål?
Egentligen inte, men optimalt hade varit att ha fyra dagar för deltagarna och möjlighet till

förlängning som är behovsprövad. Vissa behöver betydligt längre tid på sig för att göra en

stegförflyttning mot arbete eller studier och som får en trygghet i att vara på samma ställe för att få

kontinuitet i stegförflyttningen.

När de går upp i tid vill de gärna ha en dag för återhämtning särskilt i början. Det gör att det kan

vara svårt att få till någon lugnare tid med mindre deltagare för de som påbörjar sin aktivitet,

särskilt när många kommit upp i tid. Efter att ha varit isolerade på grund av sjukdom eller

arbetslöshet under lång tid kan det vara känsligt att träffa nya personer eller finns det behov av

lugn runt sig. Vid dessa tillfällen är det optimalt med två -tre personer åt gången i gruppen. Många

börjar med två tim/vecka, vi har haft ganska många som har en svår sjukdomsbild som kräver lång

och försiktig rehabilitering. Så som psykisk ohälsa, stroke, hjärntrötthet, svår hjärnskakning,

förvärvad synnedsättning med allt vad detta innebär för dessa personer med svårigheter för ljud,

ljus, fokusering och inhämtning av information samt att kunna verkställa informationen.
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Level  Upgrade

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

2021-09-14

Level Upgrade

Projektägare

Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod

2019-07-01 — 2021-12-31

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Level Upgrade är en fördjupning av Level Up och bedrivs sedan juli 2019 som en ordinarie verksamhet i

varje kommun och i form av en avtalssamverkan mellan förbundet och respektive kommun. Målgruppen i

Level Upgrade är personer i arbetsför ålder (18-64 år) oavsett remitterande instans och mentorer arbetar

lösningsfokuserat där individens styrkor sätts i främsta rummet.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra tik genom projektet.

Syftet är att fortsätta att arbeta med metodiken från Level Up och att den utvecklas och erbjuds för individer

i behov av ett samordnat stöd i åldrarna 18-64 år, oavsett ersättningsform.

MåL
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

• Att alla nivåer i Level Up (1, 2, 3, 4) ska erbjudas deltagarna i Level Upgrade.

• Att det ska finnas en utsedd huvudmentor som ska vara kontaktperson till Samordningsförbundet.

• Att insatserna ska bedrivas utifrån 7TJUGO-metodik och empowermentpedagogik.

• Att insatsen ska erbjudas personer med ett behov av samordnat stöd oavsett ålder eller

ersättningsform.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

2021-09-14

Level Upgrade har en upparbetad struktur med en eller flera anställda mentorer i varje kommun. I

Level ett möter deltagaren sin mentor i olika individanpassade aktiviteter, för att i nästa steg, Level

två, gå vidare till en gruppverksamhet. Därefter följer Level tre där deltagaren har möjlighet att göra

kompletterande utbildningar, arbetsprövningar och/eller praktik. I Level fyra är tanken att deltagare

ska komma i arbete eller studier och här finns mentorerna kvar som bollplank och säkerhetsnät för

deltagare i ytterligare tre månader.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

I Lidköping har det fungerat över förväntat att hålla mycket digitalt. Deltagarna kommer från FK och

socialtjänsten. Största utmaningen har varit att få deltagarna vidare ut i arbetsträning, då pandemin

påverkat möjligheterna en del. Deltagarna som avslutat Level2 nu går vidare till Level 3 genom

gemensam kartläggning mellan FK och AF -arbetsträning, annan hälsofrämjande aktivitet och en del

går direkt till studier/jobb.

I Essunga har man inte haft Level2 nu under pandemin och man bedömer att deltagarna man haft

inte heller varit redo för grupp. Man har i stället anpassat och jobbat individuellt och levlat vidare

från Level 1-3 på så vis. Utmaningar är att vissa verksamheter inte vill ta emot under pågående

pandemi, att få ut deltagare med ett bakomliggande missbruk/kriminalitet i en liten kommun där

det är svårt att vara anonym. Även utmaning kring att deltagarna kan behöva ta sig, då de flesta

inte har körkort, att deltagarna i stor utsträckning har låg utbildningsnivå. Riktningen framåt blir ofta

därmed studier. Distansutbildningar har varit utmanande. Man har fått stötta deltagarna mot skolan.

Även utmanande att många är väldigt unga och behöver stöd också i vardagsstruktur.

I Vara har man haft Level 2 nu bara för 30+. "Jag -stärkande" innebär Level 2. In i Jag -stärkande

kommer emellanåt deltagare som varit på Elings ark. Det har lättat något vad gäller att många

stängde ner i början av pandemin. Fördel i Vara är att de har platser i huset att tillgå, med t ex städ

och arkiv. "Punkten" går under Leve13. Man jobbar med grupper inom våld i nära relationer.

I Götene kommer man starta upp mer efter sommaren, man har bytt huvudmentor och pandemin

har påverkat också.

Under perioden januari -juli 2021 har 11 deltagare gått vidare till arbete/studier/arbetssökande och

13 personer har tagit steg vidare i sin rehabilitering. Överlägset de främsta avslutsanledningarna.
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Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Pandemin har påverkar en del, t ex har det varit svårt att få deltagarna vidare ut i arbetsträning, där

har Vara haft en fördel eftersom de har platser i huset att tillgå, med t ex städ och arkiv. Det verkar

ändå ha fungerat över förväntan att hålla mycket av verksamheten digital. Att få ut deltagare med

ett bakomliggande missbruk/kriminalitet i en liten kommun där det är svårt att vara anonym är en

svårighet. Även utmanande när deltagarna behöver ta sig, då de flesta inte har körkort, samt att

deltagarna i stor utsträckning har låg utbildningsnivå. Riktningen framåt blir ofta därmed studier.

Distansutbildningar har varit utmanande.

Samverkan med remittent och aktör som tar vid efter avslut tycks fungera bra.

Projektet håller god riktning mot uppsatta mål och projektet kommer övergå helt till befintlig

verksamhet efter utgången av år 2021.

En mindre utbildningsinventering har gjorts och ett fem -tal personer skulle behöva gå

grundutbildningen i 7TJUGO och den lösningsfokuserade 4-dagarsutbildningen har bara en

mentor gjort. Till hösten får varje kommun möjligheten att skicka en person på denna utbildning på

Samordningsförbundets bekostnad. Mentorerna är positiva till handledning med Helena Steen i

höst.
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Måla för hälsan

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

2021-09-14

Måla för Hälsan

Projektägare

Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Projektperiod

200301-230228

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Närmare hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Det finns en stark kreativ motkraft som näst

intill är outnyttjad i Sverige, nämligen bildterapi. Bildterapi är en förening av skapande och reflekterande

samtal och är en syntes mellan psykoterapi och konstnärligt gestaltande. Utifrån detta formades Måla för

Hälsan som finansieras i huvudsak av Allmänna arvsfonden och Samordningsförbundet Skaraborg står

endast för en mindre delfinansiering

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet med projektet är att via bildterapi och kreativitet hitta nya metoder som kan användas för att minska

den psykiska ohälsan.

MåL
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Att individer som deltagit i insatsen har en upplevd förbättrad hälsa och aktivitetsförmåga så att man kan gå

vidare och delta i mer reguljär rehabilitering inklusive mer arbetslivsinriktade rehab.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Projektets upplägg bygger på en kombination av görande, varande, lärande och integrering. Metodmässigt

arbetar vi processinriktat med måleri och samtal och hämtar kunskap och erfarenheter från de terapeutiska

formerna av bildterapi. Arbetssättet är stödjande och pedagogiskt till formen.
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Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

2021-09-14

Följande sammanställning grundar sig på en utvärdering med 15 frågor där varje deltagare har haft

en skala på 1 - 6 (där 6 är bäst) för individuell skattning av eget mående samt hur de olika delarna

av metoden har fungerat för dem inklusive live sammankomster med lokal på Studiefrämjande till

det senaste pandemiåret av online sammankomster. Utöver skattning finns utrymme för ett

personligt reflekterande till varje fråga, vilket deltagarna eftertänksamt och ärligt bidragit med

genomtänkt formulerade svar.

Övergripande resultat, skattning, 1-6:

• Övergripande mående vid uppstart en la eller 2a

• Övergripande mående halvvägs en 3a eller 4a

• Övergripande mående vid slutet en 4a, 5a eller 6a

Sammanfattning utifrån deltagarnas egna svar:

• Ökad reflektionsförmåga & självkännedom

• Höjd självrespekt och acceptans

• Stärkt självbild & förmåga att se och använda sig av sina resurser

• Utvecklad kreativ förmåga och uppskattning av kreativa självuttryck

• Ökad förmåga till att välja och ta beslut

• Förhöjd vitalitetsaffekt och resurstillgång

• Nya verktyg för att handskas med livet

• Empatiökning med sig själv och andra. lgenkänningsfaktorn har varit berikande

• Social samhörighet stärkt. Gruppen mycket betydelsefull. Givit stöd, samhörighet och

trygghet

• Jämnare dagsformsmående; bättre på att reglera sin ork/dagsform

• Nya målbilder - fått mening och hopp

• Gladare

I slutskedet av projektet har deltagare tagit nya kliv i livet; som att studera på högskola,

byta bostad, flytta ihop med sin parter, börjat på målarskola, skaffa barn, återgått till

arbetet, allt från halv till heltid.

Alla deltagare har rekommenderat MfH varmt för framtiden och önskar att många fick

erfara en sådan rehabilitering. "Utan MfH hade jag inte varit där jag är idag" "Jag är så glad

och tacksam för att jag fick delta" "Projektet levde mer än väl upp till mina förväntningar"

"Hade ingen aning om att självuttrycks/bildprocesser kunde vara så starka och berörande.

Ibland så tufft men i längden så givande". "Har fått ny kunskap och förståelse".
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SAMORDNINGS-
FORBIJNDET
Jkarakty

2021-09-14

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Måla för hälsan är ett projekt som fått anpassa sig efter rådande pandemi och överlevt dess

påfrestningar. Att både projektledare och deltagare har, trotts grundproblematiken stress och

utbrändhet, hittat en verksam form där deltagarna har setts via Zoom och skapat sig en målarplats i

hemmet.

De teman som MfH belyser, av existentiell karaktär, har varit extra viktiga under pandemin som har

väckt ångest i stort i samhället.

Lite fler än hälften av alla deltagare uppfattade övergången till Zoom okay och kunde, i och med

den nödvändiga förändringen, se fördelar. Dock med reservationen att de ju redan hunnit mötas i

verkliga livet och lärt känna varandra så.

De övriga var, pga. pandemin, glada över att det blev en fortsättning och att de fick en form av

samhörighet och social tillhörighet. Dock kände de sig lite ensamma på hemmaplan och blev inte

lika trygga i sitt eget skapande och processande. Gruppens närvaro och stöd i verkliga livet

saknades.

Utifrån gruppdeltagarnas upplevelser på området har vi lärdom att dra. Hur och när skulle det gå

att blanda online sammankomster med i verkliga livet sammankomster. Kan erfarenheten ge oss en

ny och breddad modell i framtiden?

De deltagare som inte kan skatta sitt allmänna mående lika högt omnämner det utifrån sitt fysiska

mående. Att de förutom utbrändhet haft svåra fysiska problem - främst värk. Och att de har kämpat

att få rätt diagnos och rätt behandling. Däremot understryker dessa deltagare att MfH har givit dem

en fördjupad självkännedom som underlättar i vardagen och givit dem ett stabilare psykiskt

mående.
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SAMORDNINGS-
FORBIJNDET
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Prerehab Gul lspång

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

2021-09-14

Prerehab Gullspång

Projektägare

Gullspång kommun

Projektperiod

202101 — 211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Individer som befunnit sig i en längre sjukskrivning eller på annat sätt varit långvarigt utanför

arbetsmarknaden har visat sig att med en individanpassad och successivt stegrad insats, så kallad

prerehabilitering, kunna uppnå en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga så att individen därefter är

mer rustad för att kunna delta i en mer ordinarie eller reguljär rehabilitering alternativt gå direkt vidare till

arbete eller studier

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier genom en prerehabiliterande

insats som har som mål att stärka individen, så att individen efter insatsen har en upplevd bättre hälsa och

upplevd bättre aktivitetsförmåga.

MåL
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Deltagaren och anvisande myndighet skall ha underlag för fortsatt planering i arbetslivsinriktad

rehabilitering.

Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Kartläggning och individuell handlingsplan. Återhämtning, nystart och meningsfulla hälsofrämjande

aktiviteter individuellt eller i grupp. Vägledning och coachning till insatser, aktiviteter som kan vara nästa

steg i arbetslivsinriktad rehabilitering.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Jkarahre-

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

2021-09-14

Totalt hittills under delårsperioden så har 12 unika individer varit inskrivna i projektet varav 5

kvinnor och 7 män.

Totalt har 4 av dessa skrivits ut under första delårsperioden.

2 av dessa 12 deltagare, en man och en kvinna gick vidare till annan insats för att komma närmare

självförsörjning. De 2 andra som skrivits ut, en man och en kvinna gick vidare till hundraprocentiga

osubventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden.

Vi upplever att många av deltagarna i Pre rehab växer under insatsen och får ett större

självförtroende och därmed enklare att själva, utan större stöd kan kontakta potentiella

arbetsgivare eller andra myndigheter, även om de kräver fortsatt motivation.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Framgångsfaktorer är att deltagarna får mycket motivation och extra stöd från personal att ta sig

närmare självförsörjning på grund av projektet. Även att de får träffa andra individer i grupp och gå

igenom projektet med personer i liknande situationer som de själva. Där har vi tidigare sett att

deltagarna när de har börjat lära känna varandra även kan stötta varandra.

Svårigheter i projektet har varit att få till gruppmöten i större utsträckning nu under pandemin, då

det varit mycket restriktioner för olika möten.

Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Vi har fått träffa individerna individuellt i större utsträckning och använda oss mer av telefonsamtal

och annan digital kommunikation. De flesta möten med myndigheter och arbetsgivare har skett

digitalt under perioden.

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Dialoger brukar hållas löpande med remittenter under projekttiden.

Vi brukar finnas kvar och följa upp till personen känner sig trygg hos den nya aktören och finns

med som bollplank under övergångsperioden vid avslut. Ofta träffar vi deltagaren tillsammans med

aktören som tar vid efter avslut.

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera.

Genom projektet så ger vi deltagarna erfarenheter att bära med sig och alla som deltar i projektet

blir erfarenheter rikare. Vi ser hur många deltagare blir stärkta av dessa erfarenheter och tar sig

vidare ut i självförsörjning, samtidigt som alla deltagare tar olika stora steg mot att bli

självförsörjande med vårt stöd. Vi tror att målet uppnås i olika omfattning hos de olika individerna,

men att alla tar steg framåt i någon form genom att vara med i projektet.

Är det något som behöver förändras för att projektet ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Vi tror att projektet är på rätt väg att arbeta med mycket motivation och stärka individernas

psykiska och fysiska hälsa, då detta är en förutsättning för att deltagarna ska kunna må bra i

vardagen och klara av att bli självförsörjande.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skarakm-

Prerehab Mariestad

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

Prerehab Mariestad

Projektägare

Mariestad kommun

Projektperiod

2021-09-14

210101-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Individer som befunnit sig i en längre sjukskrivning eller på annat sätt varit långvarigt utanför

arbetsmarknaden har visat sig att med en individanpassad och successivt stegrad insats, så kallad

prerehabilitering, kunna uppnå en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga. Så att individen därefter är

mer rustad för att kunna delta i en mer ordinarie eller reguljär rehabilitering alternativt gå direkt vidare till

arbete eller studier.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier genom en prerehabiliterande

insats som har som mål att stärka individen, så att individen efter insatsen har en upplevd bättre hälsa och

upplevd bättre aktivitetsförmåga.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen

försörjning. Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Hur arbetar ni för att följa uppsatta mål?

Metoden baseras på ÅKA; Återhämtning — Klargöra — Anpassa. Kartläggning och vägledning, studie och
yrkesvägledning, arbetsträning mm. Verksamheten arbetar efter 7TJUGO-metoden. Individuella

planeringar sker för alla deltagare. På Arbetsmarknadsenheten finns ett antal olika inriktningar där man kan

ingå i en Media/Bild-verkstad, hälsoinspiration med fysiska aktiviteter, skapande verksamhet, snickeri,

måleri, annan tillverkning mm. Man arbetar med självkänsla, social träning och t.ex. att tala inför grupp. All

deltagare får stöd i att kunna presentera sig i CV och träning inför möte med arbetsgivare.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
SkaraGoll

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

2021-09-14

Alla deltagare och ev. anvisande myndighet har får ett underlag för fortsatt planering vid avslut.

Dokumentationen har innehållit arbetshandledarnas (AH) dagliga observationer över deltagandet i

aktiviteten/aktiviteterna och arbetsmarknadssekreterarens (AMS) bedömning av

förmåga/förutsättningar och rekommendation till vidare planering. AMS har sammanställt en

komplett arbetsförmågebedömning oavsett resultat när deltagarna fullgjort planerade veckor.

Avslut/anpassamöte med AF, sjukvård m.m. har genomförs för varje deltagare, oftast med både AH

och AMS närvarande.

De flesta deltagarna har gjort små stegförflyttningar, de kan nu tänka sig att fortsätta på

arbetsträning/ praktik eller söka till studier. Något de haft svårt att prata om vid start. Trots att

deltagarna står långt från arbete vid start ser vi att det skapats en bra känsla, en positiv inställning

på sig själva och tro på att de faktiskt kan komma till/tillbaka till arbete på sikt. Vi ser en

attitydförändring till att våga tro på sig själv, prata om studie och yrkesinriktningar, mer hoppfull tro

på framtiden.

Konkreta resultat vi ser är att deltagarna blir bättre på att höra av sig, passa tider, säger att de fått

lite mer struktur i vardagen. Vi kan också se att deltagarna blivit bättre på att integrera med andra

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Intag och samverkan har fungerat bra överlag, i ett enskilt ärende har kontakt med

försäkringskassan varit undermålig/icke existerande trots ihärdiga försök från Mariestads kommun.

Generellt har Försäkringskassans "närvaro" /avstämning i ärenden minskat betydligt jämfört med

tidigare, men har i de flesta fall inte uppfattats gå ut över insatsen eller deltagaren.

ÅKA har inte utformats på samma sätt detta år, gruppverksamhet med studiebesök, matlagning

m.m. har inte ens varit möjliga pga. covid-restriktioner. Återhämta aktiviteter har istället planerats

individuellt i våra ordinarie verksamheter på Maria Nova. Detta har bidragit till både positiva och

negativa effekter. Positivt är att deltagare har lättare med övergången till Klargöra och

arbetsförmågebedömning i produktion eller naturvård då de redan känner till lokaler, personal och

andra deltagare. Det har också möjliggjort att deltagare som står längre ifrån och med sämre

psykisk/fysisk hälsa har kunnat delta på ett mer individanpassat sätt. Nackdelen har varit att ett par

deltagare, med arbetslivserfarenhet, har saknat viss utmaning som tidigare gruppverksamheten

hade mer inslag av.

Vår analys av de deltagare som kommit till oss är att de står längre ifrån arbetsmarknaden än

tidigare deltagare, fler saknar även arbetslivserfarenhet. Fler deltagare har kombinerade diagnoser

dvs, med både fysisk och psykisk ohälsa, kombination av flera neuropsykiatriska diagnoser. De

kommer till ÅKA innan vardagsrutiner fungerar, har inte i samma utsträckning gått hos t.ex.

arbetsterapeut, dagsjukvård, psykolog, boendestöd, som vi upplevt deltagare gjort förr.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
,17oraGora-

Prerehab Töreboda

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

Prerehab Töreboda

Projektägare

Töreboda kommun

Projektperiod

2021-09-14

210101 — 211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Individer som befunnit sig i en längre sjukskrivning eller på annat sätt varit långvarigt utanför

arbetsmarknaden har visat sig att med en individanpassad och successivt stegrad insats, så kallad

prerehabilitering, kunna uppnå en förbättrad hälsa och ökad aktivitetsförmåga. Så att individen därefter är

mer rustad för att kunna delta i en mer ordinarie eller reguljär rehabilitering alternativt gå direkt vidare till

arbete eller studier.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier genom en prerehabiliterande

insats som har som mål att stärka individen, så att individen efter insatsen har en upplevd bättre hälsa och

upplevd bättre aktivitetsförmåga.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen

försörjning. Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Kartläggning och individuell handlingsplan enligt WRI (The Worker Role Interview).

Arbetsförmågebedömning utförs enligt metod AWP 2.0 (Assesment of Work Performance).

7TJUG09-empowermentpedagogik.

Tid i insats planeras utifrån individernas behov och i samråd med anvisad myndighet.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaral~

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

2021-09-14

Flera personer som aldrig trott sig kunna närma sig den reguljära arbetsmarknaden har nått stora

framsteg och flertalet personer ligger nu på 75% i aktivitetsnivå/arbetsträning, varav någon enstaka

fått subventionerat arbete efter sin tid här. Dessa personer har börjat på ca 4-10 tim/veckan.

Vikten av att befinna sig i ett sammanhang, där vi utgår från 7Tjugo-metoden och bemöter de

därmed "icke dömande" har visat sig vara en framgångsfaktor för att bygga tillit. Tillit har sedan

visat sig vara en faktor för att se sin egen person och vilja förändring. Genom att se och känna sin

egen förändring så upplever deltagarna ett bättre mående.

Vi vill samverka med andra, så väl offentliga som privata sektorer.

Vi vill att myndigheter ska känna en lätthet i samverkan med oss och därigenom blir vi alla

mänskliga kring individen. Vi använder oss minimalt av titlar och uttryck som gör att individen

känner sig "lägre ställd" och vi utmanar individerna vi möter genom att låta dem delta i så väl roliga

och trevliga tillställningar som att vi senare låter dem möta det som känns svårt och tungt.

I detta kan vi sedan se vart personerna växer och vart de knyter an.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver forändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Svårigheten i första läget är att få en del individer att ens dyka upp och därefter klara av ansvar att

sköta tider och/eller meddela sig vid frånvaro. Vi försöker där arbeta på att bli konstruktivt hårda

utan att döma, för att fånga upp dessa individer i tid, innan de tappar motivationen. Det är lätt att

"glömma bort" individer som inte visar motivering eller dyker upp. Där får vi ta hjälp av varandra för

att hålla vår egen motivation hög och aldrig tappa tron på att det ska fungera.

Men vi upplever att det är där vi får lov att vara unika: ge av vår tid och engagera oss i dem som

annars känner sig "utskrivna"/"borträknade".

Vi tror inte att bestraffning och åtstramning är rätt sätt att motivera människor som befinner sig i

utsatta lägen.

Vi hoppas att människor framöver kommer att kunna bli hänvisade till rätt instanser och att ansvaret

läggs på rätt insatser för att individer ska få ett så drägligt och tillfredsställande liv som möjligt.

En av framgångsfaktorerna är till stor del "högt till tak" i arbetslaget. Där vi vågar och måste våga

yttra olika och kanske inte alltid överens tankar och idéer för att få ett brett spektra och många

infallsvinklar för att kunna hjälpa individer framåt.

Att få tid, synas och höras i fysiska möten med människor som är nyfikna på MIG är i dagens

samhälle det mest unika som finns.

Vi möter människan där hen befinner sig och dömer ingen för vad som varit eller är.

Vi arbetar för individen.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET

-

PromisePromise Hjo

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

Promise Hjo

Projektägare

Hjo kommun

Projektperiod

2021-09-14

181231 — 211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Det finns en målgrupp som står så långt ifrån arbetsmarknaden att de inte klarar av de krav som ställs på

deltagarna inom befintlig Arbetsmarknadsenhet. Individerna behöver ett mer individuellt anpassat stöd med

kravställande i förhållande till förmåga. De har en komplex livsproblematik. Innan projektet fanns ingen

verksamhet i Hjo som kan erbjudas målgruppen, vilket innebär att individerna passiviseras och kvarhålls i

ett bidragsberoende.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Promise Hjo är ett prerehabiliteringsprojekt och utgör första steget på vägen till självförsörjning genom

arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studier.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Målen med projektet är att stärka individen att uppnå en bättre psykisk och fysisk hälsa. Att stärka

möjligheterna till en varaktig försörjning samt att erbjuda en meningsfull sysselsättning i ett socialt

sammanhang, för att på så sätt komma närmare arbetsmarknaden.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Metoder som tillämpas är Ml, lågaffektivt bemötande och 7TJUGO-metoden.

Aktiviteter som genomförs är coachande samtal individuellt och i grupp, skapande verkstad utifrån

intresseområde samt olika aktiviteter kring hälsa och friskvård.

Löpande intag till verksamheten tillämpas. Individuella planer för samtliga deltagare.

www.samordningsforbundetskaraborg.se

Samordningsförbundet Skaraborg — S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde



SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skarakty;

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

2021-09-14

Under det senaste året har pandemin påverkat projektets innehåll och verksamhet. Under hösten

2020 jobbade vi på som vanligt, med schemalagda aktiviteter (som bokläsning,

mindfulnessövningar, promenader, chiball, pyssel, spel och gruppdiskussioner). Vid årsskiftet var

det dags för Promise att byta lokaler. Det arbetet fortskred samtidigt som verksamhetens

dirigerades om för att bli mer digital i syfta att minska smittspridningen av Covid-19. Från och med

februari månad har vi haft möjligheten att genomföra många olika digitala aktiviteter så som

frukostmöten, pyssel, Freepower, chiball, spel och holistisk träning/dans. En fysisk mötesarena har

funnits genom de dagliga promenader som anordnats varje vardag. Arbetssättet har mottagits

mycket positivt hos deltagarna och det är flera som har utökat sin tid i ett snabbare tempo än

tidigare. Från och med juni har verksamheten kunnat erbjuda alternativ; antingen att närvara på

plats eller att vara med digitalt. Deltagarna har fortsatt att prioritera digital närvaro. Antagande görs

att det kan komma att ta tid för en del av deltagarna att få rutin på att återkomma till den fysiska

mötesplatsen. Trots pandemin så har det under våren varit två personer som avslutats och påbörjat

arbetsträning och en som gått vidare till annat projekt. Sammantaget ses att verksamheten uppnått

målen; att stärka individer till bättre fysisk och psykisk hälsa så att de klarar att gå vidare till nästa

steg.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

En framgång var att verksamheten anpassats till den digitala sfären och att vi fortsatte med våra

aktiviteter. Deltagarna har kunnat samtala, skratta och träna tillsammans och fortsatt fått vara en del

i gemenskapen. För de som inte har kunnat delta digitalt och inte velat/kunna komma till lokalen

har vi haft regelbundna telefonsamtal och/eller fysiska individuella träffar utomhus. Det är fyra

deltagare som sedan pandemin startade (någon även innan pandemin) har haft svårt att närvara i

gruppövningar och där vi haft individuell kontakt. Regelbundna hembesök görs hos deltagare när

deras telefon inte fungerar. Så framgångsfaktorn är FLEXIBILITET och lyhördhet inför individens

behov.

En svårighet har varit att vi har haft minst tre personer som varit redo för arbetsträning sen mer än

ett år tillbaka och väntat på att AF/FK ska hitta en plats. De har inte närvarat på så många aktiviteter

under våren, kanske för att de känner sig klara eller för att de inte velat delta digitalt.

En annan svårighet har varit kopplat till ovanstående, att deras handläggare på FK och AF inte har

informerat oss hur deras handläggning planeras. Det har därför varit svårt att planera för nya

deltagare och att skapa en relevant planering för nämnda deltagare. Det har blivit som om

handläggare på EK haft mandatet att bestämma när och hur deltagare ska avslutas och påbörjas,

vilket istället borde bedömas av projektets handläggare.

En annan svårighet som uppkom i slutet av våren var att handläggare på EK skriver in deltagare i

projektet som de inte har någon större kännedom om. Det har då visat sig ganska snart att

personer har behov av mer vård/behandling än vad vi kan ge. Detta skapar stress bland de andra

deltagare och även för personal.
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Rörsås Lantliv

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

2021-09-14

Rörsås Lantliv Grön Arena

Projektägare

Rörsås Lantliv

Projektperiod

210101-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Rörsås Lantliv finns utanför Mariestad och är en av Grön Arena -gårdarna i Skaraborg. Varje Grön Arena-

gård är unik och arbetar utifrån sina förutsättningar och deltagarnas behov. Verksamheten anpassas efter

den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att individen ska komma närmre arbete eller studier.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för fortsatt planering. Deltagaren skall uppleva

ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Hur vi Jobbar för att nå mäl och syfte:

Vi låter varje individ prova olika aktiviteter och moment i sin egen takt. Efter en tid får deltagaren ta ansvar

för mindre arbetsuppgifter, som t.ex att ta hand om de dagliga rutinerna med getterna.

Vi uppmuntrar, stöttar och finns tillhands för samtal. Att stärka deltagarnas självkänsla är viktigt.

Då deltagaren närmar sig avslut görs en gemensam utvärdering tillsammans med anvisande myndighet.

Efter den gör vi en skriftlig utvärdering som skickas till den myndighet som anvisat platsen.

Under pågående insats finns ett fokus på vad som ska ta vid efter de ca 12 veckorna som deltagaren är i

insatsen i t.ex samtal och gemensamma diskussioner.
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Genomförda aktiviteter och omfattning:

Projektet är igång måndagar, onsdagar och fredagar med upp till 5 deltagare. Gemensamt är att

dagen alltid börjar 9:00 med att ta hand om djuren (kaniner, getter och höns). Ofta tar vi också en

promenad per vecka. Dagen avslutas 12:20.

Jan -mars: Arbetat med att röja och staka ut en stig i snårskogen för avslappning och egen tid,

snickrat bänkar till stigen, odlat i hydroponiskt system i verkstaden, klippt fruktträd, förodling av

tidiga grödor, småsnickerier, t.ex. underhåll av material till bikupan, byggt och startat en varmbänk

för vinterodling, flätat växtstöd

April -Juni: Sått fröer och rensat ogräs i trädgårdsland och pallkragar, vårarbetat i perenna rabatter,

skött om bikupan, sett över komposter, fixat med hagar, stängsel och sol/vindskydd till djuren,

byggt en kalkstensmur

Juli -Augusti: Stängt vecka 28-30. Skördat grönsaker och blommor, slungat honung, rensat och

gallrat i landen, stöttat dahlior och fixat i snittblomslandet, gjort en promenadstig runt dammen på

gärdet.

Beskrivning av verksamheten:

Hälsofrämjande aktiviteter i grön miljö för den som står långt från arbetsmarknaden, och behöver

hänvisas till aktivitet via t.ex kommun, Försäkringskassan, vården eller Arbetsförmedling. Grupper

med max 5 deltagare har tyngdpunkt på rutiner och ansvar som att kunna passa tider samt

gemenskap och fysisk aktivitet. Omfattningen är 10h/vecka och deltagarna är i insatsen i minst 12

veckor. Insatsen kan förlängas med en månad i taget efter avstämningsmöte varje månad med

anvisande myndighet.

Metod för uppföljning av projektet

Efter ca 5 veckor får deltagare fylla i en utvärdering där aktiviteter och upplevelsen av insatsen

skattas på en skala samt med mer utförliga frågor. Från sommaren 2021 kommer ett

självskattningsmaterial fyllas i vid start och avslut för att följa deltagarens utveckling.

Efter 12 veckor är deltagarna välkomna till gården en lördag per månad för att inte avslutet ska

kännas så drastiskt samt att vi vill följa hur det går för individerna under deras fortsatta resa mot

arbete eller studier.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Vi har haft svårt att få genomfiöde på deltagare i planerad utsträckning. Det beror delvis på

pandemin, men även på periodvisa uppehåll hos deltagarna pga. sämre hälsa.

Vid årsskiftet 20/21 hade vi 3 deltagare varav samtliga gått mer än 12 veckor under 2020. Två

avslutades sedan under 1:a halvåret 2021 och de gick till studier resp. arbetspraktik via Arkus.

En av dessa tre är fortfarande i aktivitet hos oss, beroende på en dipp under våren 2021.

Under 2021 har ytterligare 5 deltagare kommit igång i aktivitet, varav en avslutat pga. graviditet.

Övriga deltagare har tagit steg framåt i sin utveckling, men vi ser att 12 veckor är alldeles för kort

tid för en prerehabinsats av det här slaget. Därför kommer även dessa förlängas ett antal veckor till.

Vi tror att anvisande myndigheter är nöjda med det underlag de får inför nästa steg, och har fått

uppfattningen att samtliga deltagare har närmat sig studier eller arbete.
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Analys

2021-09-14

Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska halta riktningen mot uppsatta mål?

Framgångsfaktorer:

Covid 19-pandemin har inte påverkat oss så mycket avseende aktiviteter, då vii princip alltid är

utomhus. Vi har varit inomhus korta stunder vid vissa projekt, med möjlighet att hålla avstånd och

följa restriktioner.

Vi har sedan 2019 ett avtal med region VGR för Naturunderstödda Aktiviteter NUA med

målgruppen Utmattningsdepressioner och annan ångestproblematik. Dessa har varit sjukskrivna

väldigt länge, och har en mycket lång väg tillbaka till arbete. Vi ser att det är mycket framgångsrikt

att de deltagare som gått NUA-prerehab hos oss i sitt nästa steg kan delta i projektets Grön Arena

grupp, och därmed få pröva att ta lite ansvar för uppgifter, känna sig för i en ny grupp och bygga

vidare på sin självkänsla i en redan trygg miljö. De växer där vidare och under den tid vi bedrivit

verksamheten, har avslutade deltagare ofta varit redo för en arbetsträning via t.ex. Arkus, gått till

AME i nya projekt, som t.ex. att få hålla i en målarkurs eller påbörja en utbildning.

Svårigheter:

Pandemin har medfört hög frånvaro, och varit till nackdel för kontinuiteten i gruppen. Vissa

deltagare har därför fått förlängd tid med flera månader, för att få chans att tillgodogöra sig

insatsen. Det har även varit svårt att hitta ett nästa steg pga att platser för arbetsträning och andra

grupper fått stänga helt periodvis.

Omorganisationer i kommuner, Arbetsförmedling och Försäkringskassa har gjort det svårt att hitta

rätt kontakter. Det har även varit svårt att få ut informationen om att det är Samordningsförbundet

som finansierar insatsen. Man är rädd att insatsen ska belasta den egna budgeten. Vi kommer

fortsätta informera, och uppskattar att Samordningsförbundet gör projekten tydligare, skapat

nätverket mellan projekten och likriktar uppföljningen.

Intag och samverkan

Deltagare har anvisats plats hos oss från både kommun via AME, Försäkringskassan (ofta de som

tidigare gått i vår NUA-grupp) och sjukvården. I princip varje gång en ny deltagare ska in,

efterfrågas ett studiebesök där handläggare från myndigheten vill komma och se gården och sätta

sig in i hur vi jobbar innan deltagaren börjar. Det är väldigt roligt, men omorganisationer och nya

rutiner gör att samma handläggare sällan återkommer igen, med vissa undantag förstås. Det

medför att vi inte riktigt får flyt på intag, uppföljning och avslut. Det nya övergripande upplägget

från Samordningsförbundet kommer göra det tydligare för alla.

Projektperiodens mål

Vi bedömer att målet att ha ett underlag för fortsatt planering samt att deltagarna skall uppleva ett

framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen försörjning kommer uppfyllas inom

projektperioden. Vi kommer dock inte att kunna få igenom det antal deltagare vi önskat under

perioden.

För att ytterligare ge förutsättningar för våra deltagare att utvecklas kommer vi att skapa en liten

läshörna med info om olika studie- och praktikmöjligheter, andra prerehabprojekt etc och

jobbguider. Vi vill kontinuerligt lyfta frågan i gruppen och väcka tanken på nästa steg.
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DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

2021-09-14

Startgrid — din väg framåt

Projektägare

Vara kommun

Projektperiod

200301-220228

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Unga med aktivitetsersättning aktualiseras allt för ofta först när de närmar sig 30 år och ska prövas mot

sjukersättning. Då sker en gemensam kartläggning mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, men

efter många år i utanförskap är vägen onödigt lång för att komma närmare arbete. Vi vill nu genomföra ett

samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att nå ungdomar tidigt i

aktivitetsersättningen.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet med projektet är att, genom tidiga gemensamma insatser för unga med aktivitetsersättning,

tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden, samhället i övrigt och nå egen försörjning.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Minst 5 individer startar projektet första året. 4 av 5 har halvtidsanställning första året. 3 av 5 individer har

heltidsförsörjning andra året.

Minst 5 individer startar projektet andra året. 4 av 5 har halvtidsanställning andra året.

Alla deltagare upplever att de har närmat sig arbetsmarknaden på ett positivt sätt.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Projektet erbjuder, i samverkan med handläggare på Försäkringskassan, unga som relativt nyligen beviljats

aktivitetsersättning deltagande i projektet. Genom ett fördjupat mentorskap och med stöd av 7TJUGO-

metodiken skapas en trygg väg mot ett strukturerat deltagande och en stegvis övergång till en

gruppaktivitet. Motivationsarbetet kommer att vara prioriterat.
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Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

2021-09-14

Försäkringskassan har identifierat 6 deltagare som har börjat i det fördjupade mentorskapet. 1 av

dessa 6 har flyttat. Målet att starta upp 5 st deltagare år 1 har uppfyllts.

Deltagarna står otroligt långt från att kunna få en anställning, men 2 deltagare har börjat utföra

enklare monteringsarbeten i vår verksamhet. Ytterligare 1 deltagare tränar på att ta sig med

kollektivtrafiken till vår verksamhet. Maria anpassar sitt stöd utifrån var personen befinner sig.

Cecilia identifierar deltagare och bjuder in till ett gemensamt möte, där Maria informerar om vår

verksamhet och möjliggör olika alternativ. Med på mötet kan vara biståndsbedömare, anhöriga

m.fl. Om Startgrid blir aktuellt startas det fördjupade mentorskapet, där det betydelsefulla arbetet

med att skapa tillit och en bra relation påbörjas. De inledande träffarna kan ske i deltagarens hem,

promenad utomhus, träff på ett café, frukostträff m.m. Mentorskapet bygger på samtal, följa med till

olika vårdinstanser och motivera till nästa steg. Maria arbetar med att vara tillgänglig på

telefon/SMS och ha tider som passar deltagarna. Viktigt att möta deltagaren där hen befinner sig.

Anpassa kommunikationen och inte vara för strikt.

"- Jag kan inte komma i eftermiddag, jag har inte sovit på hela natten. — Men du är vaken nu och
jag har tid Kan vi äta frukost ihop?"

Att ta sig till ett arbete kan vara ett stort hinder. Ett exempel är en deltagare som tränar på att åka

buss eller tåg till Vara. Maria finns då med i en bil, om deltagaren väljer att hoppa av bussen så kan

Maria plocka upp deltagaren.

Att passa tider kan också vara ett stort hinder. Maria ringer och ser till att deltagaren har kommit

upp på morgonen och/eller ringer och påminner om ett möte. En deltagare kunde inte bestämma

tider. Maria ringer då och frågar om deltagaren har tid för ett samtal. Till en början kan det också

ske efter ordinarie arbetstid. Gör överenskommelser. Svarar du inte så kommer jag och knackar på

din dörr.

Maria och Cecilia har täta uppföljningar med deltagarna. Minst var 6:e vecka.
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Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Projektets styrka är att i projektet har handledaren Maria Hermansson möjlighet att möta

deltagarna där de befinner sig i tid och rum. Det fördjupade mentorskapet innebär att aktiviteterna

anpassas utifrån deltagaren och de behöver inte vara på Odengården om det inte går. Maria möter

upp på andra platser och andra tider.

Svagheten är att det finns en begränsning i lämpliga arbetsuppgifter utifrån deltagarens motivation,

intresse och möjlighet att arbeta i grupp. Behöver mycket strukturerade arbetsuppgifter. I

dagsläget utförs lättare montering, i mindre omfattning.

Det har varit svårare än förväntat att hitta deltagare. Deltagarna som är i gång behöver stöd under

en lång tid innan anställning är aktuellt. Tiden avgör. De har mycket att arbeta med innan det är

aktuellt att gå vidare i vår arbetsmodell, exempelvis kontakter med sjukvården, myndigheter och

sociala nätverk. Det har dessutom varit 100 % killar. Inga tjejer.

Det som fungerar bättre är att trots att deltagarna befinner sig väldigt långt från arbete, så har de

brutit sin isolering. En deltagare har t om uttryckt: "- Nu vill jag ha ettjobb!!!"

Cecilia och Maria har hittat ett bra sätt att informera och möjliggöra olika alternativ för deltagarna.

För att möta deltagarna där de befinner sig så har det varit viktigt att Maria fått mandat att lägga

upp sina arbetstider och arbetsuppgifter utifrån projektets syfte o mål.
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Stärka individen

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivninc

Projektets namn

Projektägare

2021-09-14

Falköpings, Hjo, Karlsborgs, Skövde, Tibro och Tidaholms kommuner

Projektperiod

Insatsen har funnits sedan år 2014 och den fortsätter under 2021.

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Personer som anvisats till arbetsmarknadsenheterna har ofta varit i utanförskap under en lång tid och

deltagit i många åtgärder och kräver längre insatser. Arbetsmarknadsenheterna förbereder, kartlägger och

stärker individer inför arbetsmarknaden eller fortsatta rehabiliterande insatser. Verksamheterna finns i

Tidaholm, Falköping, Skövde, Hjo, Skövde och Karlsborg.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att stärka den enskildes möjlighet till arbete eller studier.

MåL
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Minst 30 % av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter avslutad insats.

Minst 90 % av deltagarna upplever att de har fått stöd som har varit till stor nytta för dem.

Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta

stöd har upphört.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Arbetsmarknadsenheterna förbereder, kartlägger möjligheter och eventuella hinder och stärker individer

inför arbetsmarknaden eller fortsatta rehabiliterande insatser. Verksamheten skiljer sig lite åt i de olika

kommunerna.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Jkarahry,

Falköping

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

2021-09-14

Samtliga deltagarna har under halvåret 2021 gjort en stegförflyttning på så sätt att de har en tänkt

planering framåt vad gäller yrkesinriktning samt att de successivt har ökat sin tid i aktivitet.

Av de 6 kvarvarande i projektet är fem stycken i arbetsträning. Två inom Arbetsmarknadscenters

verksamheter, två har arbetsprövning inom kommunal verksamhet och en person arbetsprövar

inom det privata näringslivet. För en deltagare planeras för samverkan AF/FK.

Tre deltagare är nära ett avslut då två är aktuella för lönesubventionerad anställning inom

kommunen och en person är på väg till yrkesutbildning.

Under tiden 2021-01-01 — 2021-06-30 har en deltagare avslutats och gått till studier.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Projektet styrkor är den möjlighet som skapats inom AMC Falköping att ha flera möjligheter till

anpassad arbetsprövning i egen regi samt det goda samarbetet inom kommunen och med det

lokala näringslivet, vilket medför möjlighet till arbetsprövningar i reell miljö.

Projektets långsiktighet har gjort att deltagarna har haft möjlighet att under lång tid stärkas och

kunna få ett kontinuerligt stöd under hela processen. Svårare än förväntat är att finna lämplig

aktivitetsnivå för varje deltagare samt att hjälpa deltagarna att finna tilltro till sin egen förmåga.

Glädjande är att se stegförflyttningen och att samtliga har målbild som inkluderar arbetslivsinriktad

rehabilitering och i förlängningen arbete eller studier. Utmaningen är att få målbilden mer konkret

och tydlig vad gäller yrkesinriktning och att hitta en lämplig planering vad gäller omfattning och typ

av aktivitet utifrån var och ens behov.

Samarbetet med remittenter och andra aktör har varit mycket bra och vi upplever en samsyn i viljan

att hitta lämpliga lösningar utifrån varje deltagares individuella behov.

Då det funnits oklarheter i projektets omfattning och förlängning för Falköpings kommun, har det

inte varit någon nyinskrivning i projektet under våren 2021 utan fokus har varit att arbeta med de

personer som är inskrivna. Ett nytt avtal undertecknades i juni och nyinskrivningar kommer att ske

under hösten 2021.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skarakm

Hjo

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat Ull mål och syfte?

2021-09-14

En person har gått vidare till studier och en person har efter vägledande samtal med

Arbetsmarknadshandläggare kommit fram till att denne vill gå vidare till studier under hösten men

sommarjobbar just nu. Två personer arbetar vi aktivt med tillsammans med AF och projektet

Cresco Creare vilket har gett ännu större möjlighet för personer till personlig utveckling och tätare

handledning.

Personerna har varit inskrivna på Arbetsmarknadsenheten och haft olika aktiviteter som Cresco

Creare och Arbetscentrum. Aktiviteterna har anpassats utifrån individernas behov och bestått av

promenader och annan friskvård i första hand. Deltagarna har med jämna mellanrum haft

motiverande, coachande samtal med sin arbetsmarknadshandläggare via telefon eller teams.

Träffar har även skett utomhus genom walk and tolk.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras for att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Det är svårt att utläsa ett lokalt resultat på grund av att Hjo har få deltagare i projektet, men aktuella

deltagare har gjort stegförflyttningar. Vi har endast tre platser i Stärka individen. De individer som

avslutats har gjort stegförflyttningar till arbete eller studier. Att våra individer gjort stegförflyttningar

kan vi ganska lätt se men de är en liten del av helheten.

Utifrån inskrivning och avslut blir det också tydligt för både deltagare och handläggare att

stegförflyttning har gjorts. Utifrån SUS -registreringarna är det ju inte så lätt att se stegförflyttningar

men de tidigare enkäter som används har varit tydliga och de som kommer att användas framåt

kommer förmodligen också visa detta tydligt både för deltagare och handläggare, vid jämförelse.

Styrkorna har varit nära coaching och vägledningssamtal med handläggare där vi kunnat jobba

med de hinder som har dykt upp.

Intag och överlämningar har fungerat bra när det har varit aktuellt.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
.5`karakn,

Karlsborg

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

2021-09-14

Vi har haft tre personer som varit aktuella i projektet under den första halvan av 2021. I Karlsborg

används insatsen till prerehabiliterande insatser dvs försteg till arbetsträning eller liknande.

Samtliga har kommit via anvisning från Försäkringskassan. Ytterligare tre initierade av Närhälsans

rehabsamordnare har legat i loppet men har formellt av olika anledningar ännu inte startat.

Pandemin har bromsat och gjort våra förutsättningar lite annorlunda vilket givetvis påverkat. Av de

tre som varit aktuella för insatsen är en fortfarande inskriven medans vi valt att avsluta i Stärka

individen för att istället registrera två i Cresco Creare. Detta för att känna på BIP-metoden. En har

tagit stora kliv i rätt riktning och alla ger uttryck för att de trivs väldigt bra och upplever stort stöd av

sammanhanget som AME utgör och att man förflyttat sig närmare ett arbete. Två har ökat upp sin

tid medans en har fått minska ner och testa att byta till andra arbetsuppgifter. För de som ökat upp

sin tid under projektet jobbar vi för att hitta ett annat sammanhang där personerna skulle kunna

anställas med någon form av lönestöd från AF.

Täta uppföljningar har skett med handläggare och personen via telefon eller skype.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Målgruppen är väldigt skör och befinner inte ofta väldigt långt från att självständigt kunna få och

behålla ett arbete. Det finns inte sällan en komplex problematik med långvarig kontakt med både

vård och andra instanser. Det betyder att de behöver mycket individuellt stöd och inte sällan lång

tid för att förflytta sig.

Pandemin har ju inte bara hindrat oss från att driva verksamheten som vanligt och starta upp nya

deltagare det har också gjort att avståndet till anvisande handläggare blivit längre och samverkan

av samma anledning svårare.

Om målgruppen fortsätter att se ut som den gör så är nog resultatet arbete eller studier direkt efter

insatsen nog att ha för höga förväntningar men givetvis något vi alltid försöker ha som en vision

eller långsiktig målbild.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
-1/43

Skövde

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

2021-09-14

Vårt arbete innebär att klargöra deltagarnas arbetsförmåga samtidigt som vi

rustar och utvecklar deltagare i riktning mot arbete eller studier.

Alla våra deltagare gör stegförflyttningar och utvecklas under tiden de är hos

oss, de flesta står närmare arbete och studier när de slutar hos oss jämfört med

när de börjar.

Andelen som når hela vägen ända fram till arbete eller studier är ca 10%.

Ibland når vi ett resultat tillsammans med deltagaren som tyvärr visar på att det

inte finns någon arbetsförmåga. Detta kan låta som ett misslyckande men så

behöver det inte vara då det kan hjälpa individen att få papper på att

arbetsförmåga saknas. För första gången på flera år kan individen få vila i att

inte ifrågasättas av myndigheter och därmed ta nästa kliv i livsresan.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Projektets framgångsfaktorer är att vi har fantastiskt kompetenta medarbetare som jobbar i "Stärka

Individen". De vet hur människor som bär på en "tung ryggsäck" från livet ska mötas och de vet hur

de kan hjälpa till att leda individen framåt. Projektet har genom åren hunnit utveckla bra metoder

och verktyg och förfinat dessa under resans gång. Samverkan med Samordningsförbundet, AF, FK,

VGR, Socialtjänst och kringkommunerna gör det möjligt att utbyta erfarenheter med varandra.

En "svårighet" är att projektet tar slut vid årsskiftet 2021-12-31. Projektet har haft en fantastisk

samverkan mellan Samordningsförbundets samverkansparter, som gjort det möjligt att effektivt

jobba med individer som står mycket långt ifrån arbete och därför varit en bra insats att lägga

gemensamma resurser på.

Det som gjort vårt arbete svårare än förväntat har varit covid-19.

Det som gått bättre än förväntat är att vi utvecklat våra arbetsprövningsplatser så att det finns en

större variation som gör att fler arbetsuppgifter kan prövas.

Projektets mål uppnås under projekttiden. Efter projekttiden kommer Stärka Individen finnas kvar

inom kommunen för samverkan med Socialtjänsten. Om ekonomi finns för fortsatt samverkan,

gällande Stärka Individen, med övriga parter är i skrivande stund oklart.

www.samordningsforbundetskaraborg.se

Samordningsförbundet Skaraborg — S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde



SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET

Tibro

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

2021-09-14

Under pandemin har Tibro kompetenscenter tvingats dra ned på aktiviteterna. Förutsättningarna har

också försämrats fr o m budgetåret 2021, då bl a en medarbetare inom arbetsmarknadsenheten avslutat

sin tjänst på grund av arbetsbrist. Vi har praktiskt genomfört följande aktiviteter:

• 7/20 -träffar

• Föreläsningar kring kost, hälsa och träning

• Ett fåtal träffar med fysisk aktivitet

• Informationsträffar med representant från lokalt näringsliv

• Enstaka utbildning med fokus på personliga brev och CV.

Dessa aktiviteter har vi upplevt att deltagarna uppskattat och haft nytta av.

Trots stora förändringar jämfört med tiden innan pandemi och tidigare budgetår, har vi aktivt planerat och

förberett för deltagarnas stegförflyttning och ett mer proaktivt samt digitaliserat arbetssätt från hösten

2021. Detta arbete har framför allt tre viktiga ställningstagande; Stärka kompetensen på Tibro

kompetenscenter, aktivt uppsöka personer som har behov av stegförflyttning och öka antalet

aktiviteter/insatser. Dessa kan sammanfattningsvis beskrivas i följande punkter som aktiveras från hösten

2021.

Under temat - stärka kompetens hos medarbetare och höja kvalitet:

• Samverkansprojekt med socialförvaltning: "Fler i egenförsörjning" - särskild projektledare anställd sedan

mitten av augusti.

• På Tibro lärcentrum (inom Tibro kompetenscenter) öppnas ett "medborgarkontor" för att stötta de

kommunmedlemmar som har behov att kunna förstå och själva kommunicera med myndigheter; "hjälp till

självhjälp"

• Initierat ett bättre samarbete med Försäkringskassan och ökat antalet inskrivning/remitteringar direkt från

Försäkringskassa till arbetsmarknadsenheten.

• Upprättat kontakt och är inledningsvis i ett samarbete med "DIGIPS" - ett samverkansprojekt i Skåne där

sju kommuner samarbetar för att skapa en fullt funktionell virtuell arbetsmarknadsenhet

• Förbättra rutiner kring de individer som lämna KAA (fyller 20 år) och fortsatt är utanför studier och arbete

(UVAS).

Under temat: Insatser/Åtgärder, baserat på deltagarnas behov och därmed så kan känna att de får stöd,

känna sig mer redo för att kunna arbeta eller anse att det finns en tillräcklig planering framåt för dem:

• Planering pågår för att avtala med det social företaget LUDEA om stöd och insatser för målgrupper 16-25

år. LUDEA är sprunget ur projektet Studio Ludum som finansierats av Högskolan i Skövde.

• Med stöd av Samordningsförbundet anordna "Hälsoskolan för ett mindre antal utrikesfödda.

• Genomföra minst fem utbildningstillfällen med fokus på digitalisering - målgruppen är i första hand digitala

analfabeter.

• Ungdomsjobb 2021

• Vi har påbörjat utredning vilka insatser som är möjliga inom Tibro kompetenscenters regi för att

komplettera SFI och höja språknivå, framför allt för dem som inte slutför alla delar i SFI men även för dem

som klarat SFI D och trots detta inte har tillräckligt kunskaper för att läsa vidare, få ett arbete eller har svårt

att klara sig i det svenska samhället.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET

2021-09-14

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Projektets mål stämmer väl överens med verksamhetens övergripande mål och under projekttiden

har arbetsformerna justerats för att bättre möta deltagna på individ- och gruppnivå. Vi har flyttat

fokus från grupp till individ när det gäller insatser/åtgärder. Svårigheterna beskrivs också i förra

punkten och hur vi agerat för att tacka dem.

Konkret är låg utbildningsnivå och därmed hög arbetslöshet samt många med försörjningsstöd en

stor utmaning. Arbetet försvåras också av den låga språknivån.

Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt är ett stort hinder och har just nu lämnat kommunen i

ett vacum när det gäller lokal arbetsmarknadspolitik. Det är dock anvisning till studier en stor

möjlighet för Tibro kompetenscenter, då både vägledning och arbetsmarknad arbetar tätt

tillsammans för att möta individernas behov. Internt måste kommunen bli mycket bättre att ta emot

arbetsträning, praktik, lönebidragsanställning och motsv. En dialog inom kommun är påbörjad på

chefsnivå för att öka antalet "platser" av denna typ.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
jkarakry,

Tidaholm

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

2021-09-14

Genom en kartläggning av individers resurser och begränsningar genom samtal, stöd kring hälsa

och arbetsprövning i reell miljö, så har behov tydliggjorts. Man har kunnat koppla på andra resurser

som till exempel vårdkontakter, boendestöd mm som behövs för att stärka individen ytterligare mot

egen försörjning. Då flertalet av de individer som är inskrivna i projektet har stort behov av stöd

och på grund av väntetider inom vård så har processen dragit ut på tiden. Pandemin har också till

viss del bidragit till att väntetiden ökat.

Projektet har utökat sitt arbete med mer hälsoarbete med tex promenader, utomhusträning mm

vilket har lett till ökad hälsa både fysiskt och psykiskt hos flera av deltagarna i projektet. Individer

som haft svårt att lämna hemmet förut har nu kommit igång med egna promenader flera gånger/v.

Personer har börjat känna att utbildning och arbete finns inom en närmare framtid än tidigare. Över

90% av deltagarna upplever att de fått ett stöd som varit till stor nytta för dem genom samtal, hjälp

att koppla på andra resurser och mer fokus kring hälsa. De som avslutats har haft en tydlig

planering av vad som behövs efter avslut i projektet och har känt sig nöjda med det. De som

fortfarande pågår har en tydlig planering om vad som ska hända efter. Användning av SIP har

utökats för att också tydliggöra planering. Detta har uppskattats av deltagarna.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Ås det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Ett utökat arbete kring hälsa har varit en viktig faktor för att stärka individer ytterligare för att

komma närmare egen försörjning. En fortsatt utveckling av detta sker under hösten 2021. Av de

svårigheter som varit under våren så har Covid-19 varit en del. Det har varit svårare med träffar

inledningsvis men vi har då tänkt om och haft flera av mötena utomhus i kombination med

promenader. Detta har blivit positivt med mer avspända uppföljningssamtal i utemiljö och ökad

hälsa hos individer. Svårigheten att komma ut i praktik har ökat och den har varit svår att hitta

lösningar på.

Samverkan med remittenter och andra aktörer fungerar övervägande bra kring uppföljningar och

vid avslut. Vad som sker efter avslut finns sällan information om. En del avslutade deltagare har

meddelat att det stannat av efter avslut och att de väntar på vidare stöd.

Projektets mål tror vi kommer uppnås inom perioden. Då vi sett att hälsa är en viktig del som

behöver stärkas hos deltagare för att komma vidare så har vi ökat vårt fokus kring detta och

kommer utveckla det mer under hösten. Genom att fortsätta utveckla detta så tror vi att detta

kommer leda till ett ökat välbefinnande hos deltagarna och ökad möjlighet till arbete eller studier.

www.samordningsforbundetskaraborg.se

Samordningsförbundet Skaraborg — S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde



SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET

Vägen f ramåt

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

2021-09-14

Vägen framåt

Projektägare

Skövde kommun

Projektperiod

200101-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund

Kompetensförsörjningsbehovet inom kommuner är inom de närmaste åren mycket hög. Samtidigt finns det

många personer som av olika skäl inte kommer in på arbetsmarknaden och utifrån deras förutsättningar är

möjligheterna i nuläget små att nå ett arbete. En av anledningarna är att kvalifikationerna och de formella

kraven är för höga i förhållande till de förutsättningar och den specifika kompetens som finns hos de som

av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Det finns ett stort antal enskilda insatser för personer som

står långt utanför arbetsmarknaden, men det saknas en långsiktig samordnad insats över tid, där personer

under en längre period kan få en stegförflyttning utifrån sina förutsättningar och förmågor. Vi vill utveckla

ett arbetssätt med en utvecklingstrappa, där målet är en anställning och då i första hand inom kommunala

välfärdsyrken. Vi möjliggör anställningar inom kommunala verksamheter genom så kallad arbetsdelning och

framtagande av kompletterande tjänster som skapar arbeten med anpassade krav för målgruppen, i

ordinarie verksamhet.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier.

MåL
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Huvudmålet är att 25 % av deltagarna går till arbete/studier efter slutförd insats.

Minst 70 % av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter avslutad insats.

Minst 90 % av deltagarna upplever att de har fått stöd som har varit till stor nytta för dem.

Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta

stöd har upphört.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

2021-09-14

En/flera arbetsmarknadskonsulenter stödjer deltagaren under hela processen. Arbetsmarknadskonsulenten

samordnar insatserna genom uppföljning av arbetsträning, praktik, kontakter med myndigheter mm. Arbetet

sker som Case Management eftersom många personer behöver få hjälp med det som "skaver" för att

komma hela vägen till arbete. Projektet ger möjlighet att genomlysa deltagarens hela livssituation, en

omfattande kartläggningen. Utifrån denna genomlysning läggs en plan och en strukturerad

genomförandefas där kontakter med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialtjänst, vård mm görs i rätt

ordning. Arbetsmarknadskonsulenten hjälper deltagaren "att lägga pusslet" för att nå önskat mål.

Projektet arbetar fram en modell som andra kommuner kan ta efter.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Vi har under första halvåret 2021 jobbat med 12 personer. Av dessa personer har två personer efter vår

utredning gått vidare till andra insatser under januari och februari. Vi ser att alla personer som vi jobbar med

gör större stegförflyttningar när Vägen Framåt är inkopplad än när de enbart ingår i annan insats.

Analys
Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål.?

Projektets styrkor är att vi har fantastiskt kompetenta medarbetare som jobbar i "Vägen Framåt". De vet hur

människor som bär på en "tung ryggsäck" från livet ska mötas och de vet hur de kan hjälpa till att leda

individen framåt. Samverkan med VGR, AF, FK och Samordningsförbundet gör det möjligt att få maximal

hjälp från alla instanser.

Vi ser att projektet är bra för individerna som får möjlighet att vara med, då de får en extra handpåläggning

av professionella arbetsmarknadskonsulenter.

Det är en utmaning att hitta tiden för att mötas kring en deltagare och samordna så att maximal hjälp kan

erbjudas. När vi nu har detta projekt som går ut på att samordna så är det plötsligt möjligt att hitta tid för att

samarbeta. Projekttiden är bra lärotid för att skapa rutiner som gör att detta effektiva arbete som medför

gott resultat kan upprätthållas även efter projekttiden.

Projektets mål kommer att uppnås inom projekttiden, det har redan visats under pågående projekttid.
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Ett friskare Norra Skaraborg

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

2021-09-14

Ett friskare Norra Skaraborg

Projektägare

Försäkringskassan

Projektperiod

210101-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

En individ som varit sjukskriven eller på annat sätt befunnit sig utanför arbetslivet under en längre tid är inte

så sällan i kontakt med flera av Samordningsförbundets olika parter. För att uppnå en förbättrad och mer

effektiv samverkan runt individens rehabilitering har det identifierats behov av att både öka kännedom om

parternas olika uppdrag, men också kring innehåll i individens rehabilitering så att bästa möjliga

rehabiliteringsplan kan upprättas och följas upp. Detta för att individen inte ska få onödiga väntetider eller

rent av hamna "mellan stolarna" och rehabiliteringen riskerar att avstanna.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Att skapa en hållbar modell för samverkan med tidiga insatser som leder till minskad sjukfrånvaro.

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Att utveckla samverkan mellan deltagande parter så att individens rehabilitering blir mer synkroniserad och

effektivare och leder till en snabbare återgång till arbete.
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

2021-09-14

Utveckla och förenkla rutiner kring medicinska underlag och kommunikation mellan parterna samt

kartläggning av behov av insatser. Kompetensöverföring och konsultation av Försäkringskassan till läkare i

kraven på medicinskt underlag. Gemensamma utbildningsinsatser till chefer kring sjukskrivningsprocessen

där fokus kommer att vara riktade till tidiga och aktiva insatser samt behovet av att systematisera

frågeställningar om utsatthet för våld.

Socialtjänsten involveras i ärenden där sjukskrivna inte har sjukpenninggrundande inkomst och uppbär

försörjningsstöd, i ärenden där aktivitetsförmåga är oklar.

Försäkringskassan håller samman projektet med en handläggarresurs på 75 % av en heltid och bildar

arbetsgrupp med rehabkoordinatorer på vårdcentralerna samt HR i kommunerna. Samordning med

Arbetsförmedlingen i ärenden där arbetslöshet eller omställning är aktuell.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Projektet åstadkommer att det sker en löpande och uppföljande kontakt mellan vårdgivare och

Försäkringskassan. Vid samtalen som i vanliga fall, om det inte är pandemi, sker fysiskt följs

sjukpenningtal utifrån rehabverktyget och planer upp så att det går åt rätt håll. Vården liksom

Försäkringskassan har möjlighet att säkerställa att de frågor som finns besvaras samt att det finns

bra upparbetade och fungerande kontaktvägar mellan olika instanser.

Genom samarbete med kommunens Hr -konsulter, vården och Försäkringskassan uppnås även bra

samarbete där vi tillvaratar och säkerställer informationsutbyte ex vid förändringar i

sjukförsäkringen och hur det fungerar ut i verksamheten samt hur arbetsgivaren arbetar med plan

för återgång och uppföljning av ohälsa hos medarbetare.
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2021-09-14

Analys
Hur fungerar den samverkansmodell som prövas inom projektet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur

har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Gällande vårdcentralen Närhälsan Mariestad så har problemet varit att de har haft

rehabkoordinatorer som slutat, flera på kort tid varför det varit svårt att upprätthålla samverkan där.

Jag har dock haft möjligheten att kontakta den rehabkoordinator som varit där längst i frågor som

behövt bollas.

Pandemin kan väl tillskrivas som en svårighet dels då vården varit mycket upptagen med annat ex

så som provtagning och vaccination men även att man inte kunnat vara där på plats. Detta har

dock fått lösas genom att ha möten via skype.

Det som kan förbättras är kontakten och representant från Socialtjänsten. Detta fungerade väldigt

bra i Töreboda då de är under samma tak.

Det som kan vara svårt just nu är väl också att Arbetsförmedlingen inte längre erbjuder någon

samarbetspartner.

Kontakterna överlag med rehabkoordinatorerna och Hr -konsulenter löper på bra och regelbundet.

Då jag tycker att analys och resultat går lite in i varandra i alla fall utifrån hur jag skrivet så vill jag

hänvisa dit.

Jag tycker att det är bra när vi ses fysiskt på plats och man får möjlighet att även sitta ner med

läkarna och höra hur de egentligen tänker och vilka funderingar de har. Man har då möjlighet att ge

andra infallsvinklar som de inte tänkt på och som kan bidra till att den försäkrade/patienten får

snabbare hjälp både inom vården och åter ut i arbetslivet.

Kollar man resultatet ang sjukpenningtalet och antal sjukskrivningar så är min uppfattning att

siffrorna inte stucket iväg på någon av mina vårdcentraler utan att de hållet sig stabilt trots

pandemi. Gullspång har gjort en stor resa genom att sänka sina siffror i stora mått sedan

projektstart medans Töreboda glidit iväg lite om man jämför med vad som hände med siffrorna

första året vi började med projektet.

Gullspångs kommun som arbetsgivare har även dem sänkt sina siffror i stora mått sedan

projektstart.

Vid avstämning med samtliga så är svaret att de upplever att det är lätt av få tag på vårdcentralerna

eller tvärtom att vården kan få tag på Hr -konsulent. Vad som framkommer är väl i så fall att det kan

vara lite svårare att nå psykiatrin.
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Fördjupad samverkan

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

2021-09-14

Fördjupad samverkan

Projektägare

Tidaholm kommun

Projektperiod

200401-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Tidaholm har senaste året fått ett ökat söktryck på deltagare som kommer

från Individ- och Familjeomsorgen (IFO) och har ekonomiskt bistånd. Detta beror i sin tur på att IFO har fått

ett markant ökat tryck. Det ekonomiska biståndet har ökat från omkring 6,3 miljoner kronor 2016 till 12,7

miljoner kronor som betaldes ut 2019. Ohälsan är hög bland de personer som har/söker ekonomiskt

bistånd och det behöver skapas en bättre samordning mellan Närhälsan, IFO och AME. Det finns även

behov att utveckla samarbete och praktiska rutiner kring Samordnad Individuell Planering (SIP) med syftet

att uppmuntra och motivera individen att använda SIP i sin planering mot självförsörjning.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Projektet vill skapa ett strukturerat myndighetsgemensamt arbete för att kommuninvånare som står långt

ifrån arbetsmarknaden ska få ökade förutsättningar att förbättra sin hälsa och därigenom uppfylla

arbetsmarknadens gemensamma krav, samt implementera arbetssättet.

Må
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Att utveckla samarbetet med Närhälsan kring SIP i syfte att uppmuntra och motivera individen att använda

SIP i sin planering mot självförsörjning (indikator 1)

Att deltagare snabbare ska komma ur sitt utanförskap och kunna hantera arbetslivets gemensamma krav

(indikator 2)

Att fler deltagare inskrivna i projektet ska bli självförsörjande och belastningen av gemensamma

trygghetssystem ska minska (indikator 3)

Att fler deltagare inskrivna i projektet ska närma sig självförsörjning genom att gå vidare till

Arbetsförmedlingen (indikator 4)
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Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

2021-09-14

• Vi har regelbundna möten i både arbetsgrupp och styrgrupp där vii arbetsgruppen

diskuterar hur vi stöttar deltagarna på bästa sätt och i styrgruppen diskuterar frågor

gällande samarbetet i stort.

• Deltagarna i projektet erbjuds att delta i hälsoaktiviteter, jobbsökaraktiviteter,

arbetsträning, individuella coachande samtal.

• Deltagarna får hjälp med kontakt med andra myndigheter/aktörer, tex arbetsförmedling,

skuldrådgivare, personligt ombud mm.

• Samarbetsparterna AME och IFO har regelbunden kontakt gällande deltagarna och

kontaktar Närhälsan.

vid behov.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Vi har i dagsläget avslutat nio deltagare, varav en gått till anställning, tre till studier, tre till annat

projekt, samt två till sjukskrivning (= 45 % gått till självförsörjning). Deltagarna som avslutats uppger

att de fått ökad upplevd hälsa.

Tio SIP har genomförts inom ramen för projektet. Även om det inte varit aktuellt med SIP för

samtliga deltagare så har ändå kontakten med vården varit frekvent och bidragit till att flertal

remisser till psykiatrin för eventuell neuropsykiatrisk utredning skickats iväg och i vissa fall även

påbörjats eller avslutats. Allt bidrar till att deltagarna kan få hjälp att göra nästa stegförflyttning mot

självförsörjning.

Analys
Hur fungerar den samverkansmodell som prövas inom projektet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur

har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Samverkansmodellen att IFO, AME och Närhälsan regelbundet träffas och diskuterar hur man

tillsammans kan hjälpa gemensamma deltagare fungerar bra. På AME har vi fått in en bra rutin att

vid behov kunna ringa och rådfråga Närhälsan och eventuellt snabbt och enkelt kunna hjälpa till att

boka tid åt vissa deltagare. Många av deltagarna vi arbetar med har stora hjälpbehov och de kan

uppleva det svårt att själva kontakta vården, det är då väldigt bra att vi kan boka tid åt deltagarna

och samordna vissa hjälpinsatser.

De genomförda SIP:arna har varit värdefulla för deltagarna då de får en samlad bild av vilken hjälp

de kan få av respektive part och vem som gör vad för att de ska kunna göra en stegförflyttning mot

självförsörjning.

Även hälsoaktiviteterna som AME anordnat har varit en framgångsfaktor. Att själv ta steget att börja

träna kan vara övermäktigt för många av deltagarna, men att göra det inom ramen för sin tid på

AME gör att det blir av och efter en tid i projektet har även vissa deltagare fortsatt och utökat sin

träning på egen hand med bättre mående som resultat.

Den stora svårigheten har varit att få in fullt med deltagare i projektet. Pandemin har gjort att

många deltagare har haft stor frånvaro och AME har även tagit in färre personer än normalt. Nu ser

dock situationen bättre ut och vi hoppas att inom kort få in fler deltagare i projektet.
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Kick Off

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

2021-09-14

Kick Off

Projektägare

Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod

2019-04-01 — 2021-05-31

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Bakgrunden till projektet var att Samordningsförbundet Västra Skaraborg, genom sitt arbete med

människor som behöver stöd för att enklare återgå i arbete eller få eget arbete för första gången,

identifierat att det ibland var svårt för dem att bli insläppta i arbetslivet. Kick Off växte fram som projektide

för att bidra till att arbetsplatser i Skaraborg skulle bli ännu mer inkluderade och se människors olikheter

som en styrka.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet med projektet Kick Off var att med innovativa metoder främja en fördomsfri rekrytering samt ett gott

och inkluderande arbetsklimat för privata och offentliga arbetsgivare i Skaraborg.
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MåL
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

2021-09-14

Kick Off hade som målsättning att ha 350 deltagare varav 50 chefer.

Projektet har satt upp målsättningar indelat i nivåerna förväntade resultat och kortsiktiga effekter.

Förväntade resultat

• Projektdeltagarna har ökad kunskap om och förståelse för diskriminering, jämställdhet, normkritiskt

förhållningssätt och kommunikation.

• Projektdeltagarna har en ökad insikt i mångfalds- och diskrimineringsfrågornas komplexitet.

• Strukturer som kan diskriminera i arbetslivet är synliggjorda och utmanade.

• Deltagande arbetsgivare har förbättrade policys och styrdokument som beaktar

diskrimineringsgrunder och jämställdhet vid rekrytering.

• Deltagande chefer och HR har teoretisk kunskap och praktiska verktyg i hur man rekryterar

fördomsfritt.

Kortsiktiga effekter

• Deltagande arbetsplatser är i större utsträckning positiva till inkludering och mångfald.

• Rekryteringsprocesser och rekryteringar som sker är i större utsträckning fördomsfria.

• Deltagande arbetsplatser arbetar aktivt för att främja breddad rekrytering och för inkludering på

arbetsplatsen.

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

Projektet har innehållsmässigt tagit sin grund i diskrimineringslagens 7 diskrimineringsgrunder; kön, sexuell

läggning, könsidentitet och könsuttryck, etnicitet, religion, ålder och funktionsnedsättning. Projektets metod

bestod av tre delar; inspirationsföreläsningar, workshops och rekryteringsutbildningar.

Inspirationsföreläsningarna gick ut på att kicka igång varje termins ämne och inspirera deltagarna, detta

gjordes genom föreläsningar med kända och professionella talare från Sveriges föreläsar-elit.

Medarbetarna i projektet har gått en workshopserie om 5-6 workshops totalt medan chefer och HR har gått

en 3 -dagars rekryteringsutbildning. Både workshops och rekryteringsutbildningens tillfällen var utspridda

under projektperioden.
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Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

2021-09-14

Intresset för projektet blev stort och projektet har haft 500 deltagare varav 200 chefer och HR.

Projektet har påverkats mycket av Covid-19 pandemin och minst hälften av projektets aktiviteter

har fått anpassas, det har dessutom lagts till flera digitala bonusaktiviteter. Den genomsnittliga

närvaron har varit relativt låg och landar på 56%, pandemin bedöms vara förklaringen till ett lägre

deltagande än väntat.

Kick Off har nått både privata företag och kommuner. Initialt var 8 företag med och 5 kommuner. I

slutet av projektet är 4 företag med och 7 kommuner. Minskningen av företag beror för några på

företagsspecifika anledningar och för några pandemirelaterade anledningar. Ökningen av

kommuner beror på att projektet öppnade upp för fler kommuner att gå in i ett snabbspår av

projektet.

Projektets resultat är över lag goda och måluppfyllelsen för de målsättningar som rör ökad kunskap

är god. Målsättningarna som handlar om förändrade attityder och förändrat beteende uppfylls inte i

lika hög utsträckning som kunskapsmålen men projektet ser ändå ut att ha haft en påverkan både

på deltagares attityder och beteende men resultaten är svårare att mäta och säkert härleda till

projektet.

Analys
Hur fungerar den samverkansmodell som prövas inom projektet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur

har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Resultaten visar att inspirationsföreläsningar och workshops har lett till ökad kunskap om

inkluderings och mångfaldsfrågor bland deltagarna. För en förändring på organisationsnivå krävs

dock fortsatt arbete med fokus på konkreta åtgärder samt en plan för hur frågorna ska hållas

levande och hur nyanställda blir en naturlig del i arbetet. Det finns gott om exempel på deltagare

som lyfter att projektet gjort att de tänker på ett annat sätt och bemöter andra på ett förändrat sätt

tack vara de frågor som aktualiserats i projektet. Projektet har tagit fram ett metodmaterial som

sprids till alla deltagare samt kommer fortsätta användas av projektägaren.

Resultaten visar också att rekryteringsutbildningen har lett till teoretisk och praktisk kunskap i

fördomsfri rekrytering. I viss utsträckning har utbildningen gjort att deltagarna rekryterar

annorlunda men för att fullt ut få genomslag i en fördomsfri rekrytering behövs utrymme i den egna

organisationen samt mandat att förbättra rekryteringsprocessen. Troligtvis krävs också att

arbetsgivaren har någon ansvarig som följer upp och underhåller att kompetensen bibehålls.

Helhetsbetyget i projektet är mycket gott och deltagarna är nöjda och positiva till projektet. Den

genomgående höga kvaliteten på aktiviteter tros vara en bidragande orsak till detta.

En djupare analys finns i slutrapporten för projektet som kan laddas ner från

www.samordningsforbundetskaraborg.se/kick-off
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skarakiy

Rehabforum

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

Rehabforum

Projektägare

Lidköpings kommun

Projektperiod

2021-09-14

200401-220331

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Kommunens förvaltningar arbetar aktivt med samtal mellan chef och medarbetare som haft återkommande

korttidsfrånvaro. Korttidsfrånvaron kan ha olika orsaker. T.ex. kan hemförhållanden/livssituationer som inte

är helt optimala påverka frånvaron. Även en dålig ekonomi eller ett underliggande riskbruk/missbruk kan

leda till korttidsfrånvaro. Känslor av skuld och skam är ofta kopplat till dessa faktorer som även påverkar

hälsotillståndet samt arbetsprestationen negativt och som ofta leder till upprepad korttidsfrånvaro. På

Rehabforum ska några livssituationer som kan orsaka upprepad korttidsfrånvaro lyftas. Dessa är våld i nära

relation, risk- och missbruk samt ansträngd ekonomi.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Rehabforum syftar till att tidigt fånga in och ge/erbjuda stöd till medarbetare som har en komplex
problematik utanför arbetet och som påverkar arbetet negativt. Genom detta arbetssätt kan
korttidsfrånvaron minskas och, genom förebyggande insatser, förhindra långtidsfrånvaro. Detta leder till att
man behåller personal i arbete och minskar behovet av vikarier och visstidsanställda. Därmed får man en
högre kontinuitet, kvalitet och stabilitet i verksamheten vilken också påverkar medarbetarnas arbetsmiljö

Mål
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Att rehabforum nyttjas fullt ut under projekttiden.

Att enhetschefer får ökade kunskaper om det svåra samtalet och att ställa de svåra frågorna.

Att strukturer för frågor kring missbruk, skulder och våld i nära relation tas fram och kommer användas på

ett strukturerat sätt i samtal med medarbetare.

Att projektet blir en del i arbetet med att minska sjukpenningtalet för Lidköpings kommun.

Att minska sjuklönekostnaderna med 3 miljoner kronor.

Att minska sjukfrånvaron med 0,6 %.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Jkaraktz,

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

2021-09-14

Alla medarbetare som har haft minst tre sjukfrånvarotillfällen under det senaste halvåret ska följas upp av

chef på ett samordnat, strukturerat och likartat sätt. Det gäller medarbetare med en sjukfrånvaro som anses

vara av en mer komplex art och/eller där man inte riktigt kommer till själva kärnan i problematiken.

Ansvarig chef anmäler aktuella medarbetarna till möten där en kartläggning genomförs. Vid dessa möten

deltar medarbetare, chef, rehabiliteringskoordinator från primärvården, vid behov

personalkonsult/kommunens rehabiliteringskoordinator och vid valda tillfällen representant från Social &

Arbetsmarknad.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Rehabforum lyckas fånga in de medarbetare som har en hög upprepad korttidsfrånvaro där man

behöver samlas kring medarbetaren för att stämma av och planera vidare. Genom att

medarbetaren får tid att reflektera kring sin situation utifrån de strukturerade frågor som ställs

bidrar detta till en bra planering framåt där relevanta insatser sätts in. De åtgärder som

medarbetaren behöver sätts ofta in snabbt genom samverkan med primärvården där

rehabiliteringskoordinatorn spelar en nyckelroll. I och med den snabba och effektiva hjälpen kan

långtidssjukskrivning undvikas och medarbetaren vara fortsatt i arbete.

Fokusområdena våld i nära relation, missbruk och ekonomi står fortsatt i centrum med ifyllande av

enkäter efter träffen i Rehabforum. Det framkommer ibland en problematik inom dessa områden

där man i vissa fall har en pågående kontakt och stöd för den situation som man befinner sig i. I

andra fall får man rekommendation och erbjudande om hjälp för att få vidare stöttning. Den tydliga

strukturen under träffarna underlättar mycket. Det har framkommit från flera håll att chefer har blivit

tryggare i att ställa de viktiga frågorna om våld i nära relation, missbruk och ekonomi efter att de

har närvarat på Rehabforum.

Antalet anmälda medarbetaren uppgår till cirka 55 % i förhållande till andelen bokningsbara tider.

Vi ser fortsatt detta som en rimlig beläggning utifrån de pandemitider som vi fortsatt befinner oss i.

Vad gäller sjukfrånvaron låg den ackumulerat till och med maj 2021 på 7,2 % för hela kommunen

(7,5 för 2020). Korttidsfrånvaron var 5,0 vilket är en minskning jämfört med föregående år då den

var på 5,3 %.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET

2021-09-14

Analys
Hur fungerar den samverkansmodell som prövas inom projektet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur

har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Samverkan med primärvården fungerar fortsatt mycket bra och leder till snabb kontakt med andra

instanser inom vården, till exempel rehabmottagning. Samverkan och samarbetet med budget- och

skuldrådgivarna har dock inte blivit så omfattande som först planerades, då ekonomisk problematik

sällan framkommer. Flera träffar har genomförts digitalt, vilket har fungerat väl. Dock är det fysiska

mötet att föredra, eftersom det då blir en mer dynamisk dialog.

En utmaning framåt är att öka antalet anmälda ärenden. Påminnelser skickas ut till chefer och HR-

avdelningen regelbundet. En försvårande faktor är pandemin och att annat får prioriteras. Målet att

få ner sjuklönekostnaderna kan bli svårt, även detta på grund av pandemin.

Byte av rehabiliteringskoordinator från primärvården kommer att ske under tidig höst 2021.
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SAN! ORDNINGS-
FÖRBUNDET
Jkarahly

Stoppa våldet

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

2021-09-14

Stoppa våldet

Projektägare

Samordningsförbundet Skaraborg

Projektperiod

200301-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, deltar tillsammans med flera samordningsförbund

(bland annat Samordningsförbundet i Skaraborg) i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten

av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata

insatser mot detta. I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,

Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet med projektet är att invånare i Skaraborg får rätt och kvalificerad hjälp och stöd och att detta i sin tur

påverkar människors livssituation, hälsa och arbetsförmåga i positiv riktning, samt att synliggöra hur vanligt

(eller ovanligt) förekommande problematik kopplat till våld i nära relation är hos invånare som kommer i

kontakt med våra samverkande parter.

MåL
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Att 14 verksamheter under projektperioden deltar i screening,

att verksamheterna som deltar i projektet även efter projektet fortsatt ställer frågor om våld på rutin,

att medverkande verksamheter efter screeningsperiod har upprättade strukturer och rutiner på hur man

hanterar jakande svar på våld i nära relation,

samt att alla medarbetare känner sig trygga i att ställa frågor om våld på rutin.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skarakil,

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

2021-09-14

Hitta rutiner och metoder för att upptäcka dels personer som har utsatts för våld, dels personer som utövat

våld samt deras eventuella barn,

ta fram övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd,

skapa riktlinjer för att hänvisa de personer som är berörda till socialtjänst, hälso- och sjukvård,

rättsväsendet samt övriga aktörer inklusive civilsamhället,

stärka stödet till de personalgrupper som arbetar inom ovanstående myndigheter och verksamheter.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Projektet har kunnat nå flertal projekt inom samordningsförbundet, EFS projekt samt kommuner i Skaraborg

där man fått vägledning om hur man kan identifiera, ställa frågan samt fått initial rådgivning för att kunna

arbeta med frågan om våld i nära relation. Hittills har ca 7 verksamheter tackat ja till att delta och flertal har

kommit igång med att skicka frågeformulär om våld i nära relation. Flertal kommuner har idag redan

fungerande rutiner strukturer på hur man hanterar jakande svar på våld i nära relation.

Analys
Hur fungerar metoden/strategin inom projektet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur har ni tacklat de

svårigheter som uppstått?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras for att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Genom projektet har det varit möjligt att sätta igång processer där man har insett att man måste

börja med att våga ställa frågan om någon blivit utsatt för våld och skapa rutiner hur man hanterar

svaret och vart man ska vända sig till så att den som varit utsatt får den hjälp de behöver, men

också utforma bra samverkansformer mellan verksamheter. Genom dialog med kommunerna och

olika projekt inom samordningsförbunden har de fått analysera behovet av ett förändrat arbetssätt

och projektet har kunnat ge förslag på hur de kan utveckla deras arbete med att börja våga ställa

frågan om våld

Svagheter kan vara att beslutandegången kan se olika ut i projekten och ut i kommunerna, vilket

kan bidra till att förslag om förändringar inte beslutas av en och samma instans, vilket bidrar till att

arbete med att börja ställa frågan och skapa rutiner kan dröja. Kan också vara så att projektledaren

ser ett värde av att delta i projektet om våld i nära relation men att deras chef har en annan

uppfattning vilket gör att man inte kan delta.

Rådande pandemin har också försvårat arbetet då många verksamheter/projekt inom

samordningsförbunden har fått stängas ner eller enbart bedrivas på distans, vilket gjort att flertal

verksamheter/projekt har skjutit fram arbetet utifrån restriktioner som råder under pandemin. När

dessa restriktioner börjar att lättas så är är fullt möjligt att projektets mål kommer att kunna uppnås.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
3karakm.

Tidig förstärkt samverkan i Östra Skaraborg

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

2021-09-14

Tidigt förstärkt samverkan i Östra Skaraborg

Projektägare

Försäkringskassan

Projektpehod

200901-211231

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

Sjukpenningtalen i Västra Götalands län är tredje högst i riket och Skaraborgs sjukpenningtal är högre än

för Västra Götalands län, kvinnornas andel av sjukskrivningar är ca 65 %. Hos kommunerna i Skaraborg som

arbetsgivare är kvinnornas andel av sjukskrivningar (+14 dagar) mellan 85-93 %. Olika former av samverkan

har prövats tidigare med målsättningen att fler kvinnor i s.k. kontaktnära yrken, framförallt med psykiatriska

diagnoser relaterade till stress och ångest ska kunna komma åter i arbete tidigare eller att sjukskrivning ska

kunna undvikas med förebyggande åtgärder. Utifrån projekt 4 ESS som bedrivits i Småland inom ramen för

ESF vill vi tillvarata de positiva effekter som beskrivits genom att utveckla ett strukturerat förstärkt

samarbete med tidiga aktiva insatser mellan kommunerna och Försäkringskassan.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Skapa arbetsmetoder där arbetsgivare är den sammanhållande parten för att arbeta med tidiga insatser,

och genom detta arbetssätt ge fler anställda, huvudsakligen kvinnor, förutsättningar att bibehålla en egen

försörjning och undvika sjukskrivningar.

MåL
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Minska sjukfrånvaron hos anställda i aktuella kommuner genom att tidigt identifiera åtgärder som kan göra

det möjligt att vara kvar i arbete eller ge möjlighet att tidigt återgå i arbete. Målet är också att arbeta fram

en strukturerad metod med standardiserade frågor avseende våldsutsatthet samt uppnå en högre

kunskapsnivå för chefer avseende rehabiliteringsansvar och rehabiliteringsprocessen.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skara6on,

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

2021-09-14

Avsatta tider varannan vecka för gemensamma möten kring individer i målgruppen. I dessa möten deltar

förutom individen även arbetsgivaren och Försäkringskassan (även om aktuellt ersättningsärende inte

startats om det gemensamt bedöms finnas behov av samverkan). Arbetsgivaren ska överväga också om

företagshälsovården ska delta. För att tidigt i processen identifiera de som har behov av förstärkt stöd för

att komma åter till arbete/studier.

Inom ramen för projektet skapa förutsättningar att samtliga parter strukturerat och regelbundet ställer frågor

om våldsutsatthet till deltagare i projektet.

Försäkringskassan och HR genomför utbildning i försäkringsmedicin 1 gång per år för chefer. Dessa

utbildningar sker gemensamt för att inkludera de arbetsrättsliga delarna.

Insatser riktade till arbetsgrupper via APT-dialoger kring förhållningssätt och förutsättningar för ett hållbart

yrkesliv, hur hanterar vi ohälsa och arbetsförmåga.

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Med anledning av restriktioner till följd av Covid-19 samt att det generellt varit ett ansträngt

arbetsläge både i Tibro och Karlsborgs kommun har den planerade utökningen av projektet till fler

förvaltningar inte kunnat ske enligt plan. Detta utifrån att både chefer och HR -enheten inom

kommunerna tvingats prioritera akuta frågor i verksamheten och inte kunnat fokusera på det

arbetssätt som avsågs i projektet.

Under våren har trots detta antalet chefer som tar aktiv kontakt ökat i båda kommunerna, från flera

förvaltningar, så möten i individärendena har påbörjats och chefer med kortare erfarenhet av

rehabiliteringsarbete är mer aktiva i att söka stöd i rehabiliteringsärendena.

Den totala andelen sjukskrivna medarbetare i Tibro och Karlborgs kommuner har minskat något

under det senaste året, medarbetare som är sjukskrivna p g a en psykiatrisk sjukdom är oförändrad

eller har till och med ökat. Denna utveckling innebär att dessa två kommuner nu har den högst

andelen sjukskrivna medarbetare p g a psykiatriska sjukdomar bland kommunala arbetsgivare i

Västsverige.

Inplanerade kompetenshöjande insatser kring arbetet med förebyggande och aktiva insatser i

sju kskrivningsprocessen finns inplanerade i båda kommunerna. I samband med detta kommer

även arbetssättet kring frågor om våldsutsatthet att påbörjas samt att material för APT-dialoger

aktualiseras på nytt.

I Skövde finns en framtagen planering för APT-dialoger för hela 2021, dessa återupptas så snart det

möjligt att genomföra, om möjligt kan fler dialoger genomföras än hittills planerade under hösten

2021. Denna delen av projektet har i huvudsak varit vilande under 2021, det som genomförts är

insatser till samtliga chefer inom barn & utbildningssektorn samt till de fackliga

lärarorganisationerna.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skarakty

2021-09-14

Analys
Hur fungerar den samverkansmodell som prövas inom projektet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur

har ni tacklat de svårigheter som uppstått?

Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det något som behöver förändras för att projektet

ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Att frågan på nytt sätts på agendan i respektive kommunledning visar att det finns en god

förankring kring projektet, behovet av insatserna är tydliga och de inplanerade

utbildningsinsatserna i chefsgrupper visar på att frågan prioriteras. Pågående dialog om hur

behovet av tidiga och aktiva insatser med fokus på psykisk ohälsa kommer att förändras när

restriktionerna minskar/tas bort och hur vi då kan möte detta behov utifrån hur arbetet i projektet

var tänkt att fungera från start.

Viss effekt av det förändrade arbetssättet kommer troligen att kunna påvisas under projekttiden.

För att förankra arbetssättet hos chefer och medarbetare kommer det att krävas ytterligare tid

utöver nuvarande projekttiden då arbetssättet inte kunnat prövats fullt ut bl.a. p g a restriktioner

och cheferna arbetsbelastning. De utbildningsinsatser som kommer att genomföras till chefer

under hösten 2021 är en del i att skapa trygghet i arbetssättet med tidiga och aktiva insatser i

rehabiliteringsarbetet.
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SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Uarakrz,

Vara frisk!

DELÅRSRAPPORT - verksamhetsbeskrivning

Projektets namn

Vara frisk!

Projektägare

Försäkringskassan

Projektperiod

2021-09-14

200301-220228

Bakgrund
Kort beskrivning av projektets bakgrund.

På grund av det höga sjukpenningtalet i Vara kommun och utifrån ett behov av kompetenshöjande insatser,

fler konkreta insatser kring rehabiliteringsprocessen och ett behov av enklare samverkan mellan kommun,

Försäkringskassan och vårdcentraler har detta helhetsprojekt tagits fram. För att arbeta både med en ny

möjlighet för långtidssjukskrivna i form av grön prerehabilitering, tidiga insatser och ökad samverkan i form

av rehabforum samt förebyggande arbete i form av kunskapshöjande insatser.

Syfte
Varför genomförs projektet? Vad är visionen? Det här strävar vi mot och vill bidra till genom projektet.

Syftet med projektet är att skapa fungerande metoder för samverkan kring rehabiliteringsinsatser i Vara

kommun, både förebyggande med chefer och personal, åtgärdande med sjukskrivna i behov av samverkan

samt i form av grön prerehabilitering för individer med långvarig problematik.

MåL
Vad är projektets förväntade resultat? Vilka mål förväntas projektet uppnå?

Det övergripande målet med projektet är att skapa en hållbar modell för samverkan med tidiga insatser

som leder till minskad sjukfrånvaro, samt genom grön pre -rehabilitering skapa ytterligare möjligheter för

individer i långvarigt utanförskap.

Att Varas chefer och HR har kunskap om, och ett aktivt förhållningssätt till, sjuk- och

rehabiliteringsprocessen. Att kommunen påbörjar implementeringsarbetet om att ställa regelbundna frågor

om våldsutsatthet till anställda med ohälsa.

Att sjukfrånvaron minskar hos Varas kommunanställda. Att rehabforumet bidrar till att tidigt identifiera

åtgärder som kan göra det möjligt för individen att vara kvar i arbete eller ge möjlighet att tidigt återgå i

arbete. Att individer med en längre eller komplexare sjukskrivning samt individer med försörjningsstöd ges

möjligheten till grön pre -rehabilitering som en aktiv insats.

Att grön pre -rehabilitering under 2020 fyller minst 80 % av de 48 platserna.

Att de som deltar i grön pre -rehabilitering, efter genomförd insats, har en upplevd bättre hälsa och en

upplevd ökad aktivitetsförmåga.

www.samordningsforbundetskaraborg.se

Samordningsförbundet Skaraborg — S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde



SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
karakly

Metod/Strategi
Hur jobbar ni i projektet för att nå projektets mål och syfte? Vilka aktiviteter genomförs och i vilken omfattning? Beskriv

verksamheten. Vilken metod använder ni för att följa upp projektets mål/målinriktning?

2021-09-14

Projektet har skapat en metod i tre delar där varje del är viktig för att få till stånd en långsiktigt hållbar

förändring. Metoden visas nedan med VAD behovet är — kopplat till HUR projektet kommer arbeta med
dessa behov.

1. Tidiga insatser i samverkan — Rehabforum
2. Fler möjligheter för långtidssjuka — Grön pre -rehabilitering
3. Förebyggande — Kompetenshöjande insatser till chefer

Resultat
Vad har projektet uppnått hittills? Vilket resultat kan man se av projektet kopplat till mål och syfte?

Med anledning av restriktioner till följd av Covid-19 samt att det generellt varit ett ansträngt

arbetsläge för Vara kommun har projektet varit vilande en andra period, december 2020 - mars

2021. Detta utifrån att både chefer och HR -enheten inom Vara kommun tvingats prioritera akuta

frågor i verksamheten och inte kunnat fokusera på arbete med förebyggande rehabiliterings-

insatser eller att aktivt arbeta med tidiga signaler på ohälsa/sjukfrånvaro.

Inför nystart från 1 april 2021 har både arbetsgrupp och styrgrupp gjort bedömningen att

förutsättningarna nu ökar succesivt för att kunna återuppta projektet. Det kommer att ske under

begränsade former under semesterperiod och det kan fortfarande förekomma att möten får

avbokas med kort varsel utifrån restriktioner gällande smittspridning.

Ett antal möten i arbetsgruppen har genomförts under våren 2021 inkluderat individmöten som

visat på behov av arbetsmetoden både vad gäller personer som är i sjuklöneperiod och de som har

ersättning från Försäkringskassan. Det som tydliggjorts är att det ofta saknas en planering där alla

parter är delaktiga vilket t.ex kan resultera i att en anställd inte deltar i den rehabilitering som

vårdgivaren föreskriver eller att det saknas dialog mellan arbetsgivare och vårdgivare om den

anställdes behov av anpassningar respektive att det inte är känt vilka anpassningar arbetsgivaren

redan erbjudit.

Försäkringsmedicinsk utbildning har genomförts under maj 2021 till hela ledningsgruppen i Vara

kommun avseende vikten av aktiva och tidiga insatser för att förebygga sjukfrånvaro eller

möjliggöra återgång tidigt för de som hamnar i sjukskrivning. Extra fokus på den betydelse som

arbetsgivarens plan kan ha efter regeländringen i Socialförsäkringsbalken från 15 mars 2021.

Uppstart av rutin kring frågor om våldsutsatthet har flyttats och kommer att påbörjas under hösten

2021.

Vara kommun har ett ansträngt läge generellt och särskilt inom vård & omsorg. Ökad sjukfrånvaro

hos egen personal ställer stora krav på chefer och behov av stöd från HR har ökat. Chefer inom

vård & omsorg är huvudsakligen på plats fysiskt i verksamheten för att leda och styra hantera de

akuta verksamhetsfrågor som dagligen måste lösas och för närvarande har varken chefer eller HR

förutsättningar att arbeta med rehabiliteringsfrågor utifrån projektets intentioner.

www.samordningsforbundetskaraborg.se

Samordningsförbundet Skaraborg — S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde



SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Jkara6on

2021-09-14

Analys
Hur fungerar den samverkansmodell som prövas inom projektet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter kan ni se i projektet? Hur

har ni tacklat de svårigheter som uppstått? Tror ni att projektets mål kommer att uppnås inom projektperioden? Motivera. Är det

något som behöver förändras för att projektet ska hålla riktningen mot uppsatta mål?

Mot bakgrund av att projektet avbrutits vid två tillfällen har arbetsmetoden inte kunnat prövats

under någon längre sammanhängande period och det går inte att dra några långtgående slutsatser

vad som är projektets styrkor och svagheter?

Vara kommun är fortsatt en av de kommunala arbetsgivarna i Skaraborg som har högst andel

sjukskrivna medarbetare, detta gäller både total frånvaro och gruppen sjukfrånvarande p g a

psykiatrisk diagnos. Denna fråga har under våren aktualiserats med kommunledningen både ur ett

medarbetarperspektiv för anställda i Vara kommun samt ur ett invånarperspektiv för bosatta i Vara.

Det finns fortsatt en hög grad av motivation både från Vara kommun och vårdcentralen att utveckla

arbetet med tidiga insatser så snart övriga omständigheter medger detta. Ny HR -chef finns på plats

i Vara kommun sedan våren 2021 och prioriterar frågan högt att få effekt av projektets arbete

genom stödjande insatser till chefer. Utifrån de möten som kunnat genomföras i individärenden har

behovet av att utveckla denna arbetsmetod tydligt påvisats.

www.samordningsforbundetskaraborg.se

Samordningsförbundet Skaraborg — S:t Sigfrids gata 8, 541 30 Skövde
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Anmälningsärenden till kommunstyrelsens 
sammanträde den 19 januari 2022 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   

Nr Ärende 

1 Protokoll från kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg 

den 22 november 2021 

2 Protokoll från Samordningsförbundet Skaraborg den 23 november 

2021 

3 Rapport från DF-respons över inkomna synpunkter för perioden 2021-

08-01 - 2021-11-30 

4 Protokoll från Miljönämnden östra Skaraborg den 1 december 2021 

5 Mötesanteckningar rådet för funktionshinderfrågor 2021-12-06 

6 Slutrapport gällande LONA-bidrag till våtmarksprojektet 

Friggeråkersjön 

7 Protokoll med bilagor 1-6 från Samordningsförbundet östra Skaraborg 

2021-11-23 

8 Statistik över inkomna synpunkter till kommunledningsförvaltningen 

via programmet DF-Respons år 2021 

 

 























































1 (11) Synpunkter och frågor

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

Sammanfattning

 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 23 88,5%

Öppna 3 11,5%

Totalt 26 100,0%

Totalt

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

2021

Total 0 0 0 0 0 0 0 3 10 5 8 0

0

2

4

6

8

10

12

Registrerade synpunkter (2021-08-01 - 2021-11-30) 



2 (11) Synpunkter och frågor

 

Status Antal %

Handläggare har svarat 17 65,4%

Svar ej önskat/möjligt 4 15,4%

Mottagningsbekräftelse skickad 3 11,5%

Ingen bekräftelse skickad 2 7,7%

Totalt 26 100,0%

 

Inkom via Antal %

Webbplatsen 26 100,0%

Totalt 26 100,0%

 

Medfört förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 10 43,5%

Irrelevant 9 39,1%

Inte alls 4 17,4%

(blank) 0,0%

Totalt 23 100,0%

 

PuL-granskat Antal %

Publicera 15 57,7%

Publicera inte 10 38,5%

Handläggaren beslutar 1 3,8%

Totalt 26 100,0%
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3 (11) Synpunkter och frågor

Lämnad av Antal %

Extern (synpunkt från allmänheten) 26 100,0%

Totalt 26 100,0%

 

Sekretess Antal %

Nej 26 100,0%

Totalt 26 100,0%

100% 

Extern
(synpunkt från
allmänheten)

100% 

Nej



4 (11) Synpunkter och frågor

Fördelning per avdelning

 

Avdelning Antal Fördelning

Kommunledningsförvaltningen 26 100,0%

HR-avdelningen 1 3,8%

Hållbar kommunikation 7 26,9%

Hållbar utveckling 3 11,5%

Näringslivsavdelningen och turismutveckling 9 34,6%

Politiker 2 7,7%

Stadsbyggnadsavdelningen 3 11,5%

Övergripande 1 3,8%

Totalt 26 100,0%
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Näringslivsavdelningen och turismutveckling
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Övergripande

HR-avdelningen

Fördelning per avdelning 

Antal



5 (11) Synpunkter och frågor

Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Fråga 17 60,7%

Klagomål 6 21,4%

Förslag 5 17,9%

Totalt 28 100,0%

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

61% 
21% 

18% 

Fråga

Klagomål

Förslag

1 
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7 

3 

1 
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1 

1 

2 

1 

1 

1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

HR-avdelningen

Hållbar kommunikation

Hållbar utveckling

Näringslivsavdelningen och turismutveckling

Politiker

Stadsbyggnadsavdelningen

Antal 

HR-avdelningen
Hållbar

kommunikation
Hållbar

utveckling

Näringslivsavdel
ningen och

turismutvecklin
g

Politiker
Stadsbyggnadsa

vdelningen

Klagomål 1 2 1 1 1

Förslag 1 2 1 1

Fråga 1 5 7 3

Synpunktstyp per avdelning 



6 (11) Synpunkter och frågor

Synpunkten avser

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Avser Antal Fördelning

Service & tjänster 13 37,1%

Fysisk miljö 11 31,4%

Öppettider/tillgänglighet 5 14,3%

Övrigt 3 8,6%

Information/webb 2 5,7%

Delaktighet/inflytande 1 2,9%

Totalt 35 100,0%
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7 (11) Synpunkter och frågor

Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd 10 34,5%

Ingen åtgärd genomförs 4 13,8%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 4 13,8%

Åtgärdat 3 10,3%

[Registrerad åtgärd saknas, ärendet inte avslutat] 3 10,3%

Framförd till ansvariga politiker 2 6,9%

Framförd till berörd personal 2 6,9%

Tas med vid framtida planering 1 3,4%

Totalt 29 100,0%
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8 (11) Synpunkter och frågor

Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e-post 18 69,2%

Vill ej bli kontaktad 4 15,4%

Per brev 3 11,5%

Per telefon 1 3,8%

Totalt 26 100,0%

3 - 5 dagar

6 - 10 dagar

11-15 dagar

16 dagar +

Obesvarade

Svar ej önskat/ direktsvar

Totalt

69% 

15% 
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4% 

Per e-post
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<= 2 dagar 3 - 5 dagar 6 - 10 dagar 11-15 dagar 16 dagar + Obesvarade
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Svarstider handläggarens svar [10 dagar] 

<= 10 dagar 11 - 20 dagar 21-30 dagar 31 dagar + Inte avslutade

Antal 21 2 0 0 3
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Antal dagar till ärendet avslutades [30 dagar] 



9 (11) Synpunkter och frågor

Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-NummerTotal

Tas med vid framtida planering 1

Falköpings flygplats 17913 1

Åtgärdat 3

Genomförande av konferens 18135 1

Scanning på systembolaget i Falköping 17949 1

Vilskegården 17940 1

Totalt 4



10 (11) Synpunkter och frågor

Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 3 - 5 dagar 2

Näringslivsavdelningen och turismutvecklingMax restaurang i Falköping? 17930 1

Stadsbyggnadsavdelningen Trädgårdsgatan 18074 1

Totalt 2



11 (11) Synpunkter och frågor

Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 11 - 15 dagar 1

Näringslivsavdelningen och turismutvecklingMax restaurang i Falköping? 17930 1

16 dagar + 1

Näringslivsavdelningen och turismutvecklingVart ska Tempo ligga? 17788 1

Obesvarat 2

Näringslivsavdelningen och turismutvecklingKommer IKEA till Falköping? 18193 1

Livsmedelsaffär i centrum? 18210 1

Totalt 4



MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-12-01 

Plats och tid 

Beslutande 

Stadshuset i Skövde, Kommunstyrelsesalen, kl. 13.10-14.40 

Philip Segel! (M), Skövde, ordförande 
Ingrid Martens (C), Falköping, 1:e vice ordf. 
Lena Sjödahl (M), Falköping 
Björn Bröne (L), Hjo 
Anders Karlsson (S), Hjo 
Anders Lundgren (C), Karlsborg, 2:e vice ordf 
Peter Kornestedt (S), Karlsborg 
Göran Bergman (S), Skövde 
Gunnel Johansson (S), Tibro 
Thomas Danielsson (M), Tibro 

Övriga närvarande 

Utses att justera 

Ersättare 

Anders Blom (MP), Falköping 
Kerstin Strandbergh (M), Hjo 
Kenny Johansson (S), Hjo 
Tommy Westerberg (C), Skövde 
Margareta Lindh (S), Skövde 
Thomas Carlsson (S), Tibro 

Peter Kornestedt 

Övriga 

Pelle Holmström, förbundschef 
Jenny Möller, avdelningschef avlopp, 

hälsoskydd, livsmedel 
Max Ulrikz, avdelningschef miljöskydd 
Eleonor Daag, sekreterare 
Linda Björfelt Käll, miljöinspektör 
Ronny Wennerström, revisor 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

  

Paragrafer 68-74 

   

Eleonor 

•   
Philip/Segel! (M) 

   

   

c".•  
Peter Kornestedt (S) 

ANSLAG 
Protokollet är justerat 

Organ Miljönämnden östra Skaraborg 
Sammanträdesdatum 2021-12-01 Anslaget sätts upp 2021-12-0.7 

Anslaget tas ner 2021-12-  2. t1 

protokollet 

Förvaringsplats för Milj ösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde 

Underskrift 

  

   

Eleonor Daag 



MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-12-01 

Innehållsförteckning 

Tillsyns- och kontrollplan för Miljönämnden östra Skaraborg 2022-2024 .. 3 
Internkontrollplan och plan för uppföljning av miljömålen 2022 4 
Detaljbudget för år 2022 5 
Reglering av avgifter med anledning av byte av modell för milj öbalkstaxa och 
införande av efterhandsdebitering 6 
Information 7 
Proj ektrapp orter 8 
Redovisning av delegationsbeslut 9 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2 



SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
MILJÖNÄMNDEN Sammanträdesdatum 

  ÖSTRA SKARABORG 
202 1-12-0 1 

MN § 68 Dnr 2021-5002 

Tillsyns- och kontrollplan för Miljönämnden östra 
Skaraborg 2022-2024 

Beslut 

Milj önämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa tillsyns- och kontrollplanen 
för åren 2022-2024. 

Nämnden delegerar rätten till miljökontoret att genomföra smärre justeringar i 
tillsyns- och kontrollplanen vid behov. 

Redogörelse för ärendet 

Enligt direktionens riktlinje för planering, uppföljning och verksamhetsutveckling 
ska nämnden årligen upprätta en samlad tillsyns- och kontrollplan som omfattar 
myndighetens ansvarsområde. Planen ska grundas på en behovsutredning. 

Eftersom verkligheten ändras under verksamhetsåret och därmed behoven 
behöver tillsyns- och kontrollplanen mindre justeringar. För att inte belasta 
nämnden med dessa smärre ändringar delegerar nämnden rätten att genomföra 
dessa ändringar efter det att nämnden antagit planen. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2021-11-11 
Tillsyns- och kontrollplan för Miljönämnden östra Skaraborg 2022-2024 
Frekvenstabell hälsoskydd, fast årlig avgift 
Frekvenstabell hälsoskydd, timavgift 
Frekvenstabell miljöskydd, fast årlig avgift 
Frekvenstabell miljöskydd B och C, timavgift 
Frekvenstabell miljöskydd U, timavgift 

Bilagor 

Tillsyns- och kontrollplan för Miljönämnden östra Skaraborg 2022-2024 
Frekvenstabell hälsoskydd, fast årlig avgift 
Frekvenstabell hälsoskydd, timavgift 
Frekvenstabell miljöskydd, fast årlig avgift 
Frekvenstabell miljöskydd B och C, timavgift 
Frekvenstabell miljöskydd U, timavgift 

Beslutet skickas till 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

3 



SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

MILJÖNÄMNDEN Sammanträdesdatum 

  ÖSTRA SKARABORG 
2021-12-01 

MN § 69 Dnr 2021-6093 

Internkontrollplan och plan för uppföljning av miljömålen 

2022 

Beslut 

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa internkontrollplanen och 
planen för uppföljning av miljömålen för 2022. 

Redogörelse för ärendet 

Enligt nämndriktlinjen för internkontroll ska miljönämnden anta en 
internkontrollplan för varje år. 

Internlcontrollplanen är en plan för kontroll av den egna verksamheten. Planen ska 
ta hänsyn till den riskanalys som genomförts, de särskilda uppdrag som nämnden 
lämnat och till nämndens prioriterade mål. Planen ska också ge möjlighet att 
jämföra nämndens verksamheter med andra. 

Planen för uppföljning av milj ömålen beskriver vilka milj ömål som följs upp, vem 
som ansvarar, när rapportering ska ske samt måluppfyllelse med kommentarer. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 202 1-1 1-1 1 
Internkontrollplan och plan för uppföljning av miljömålen 2022 

Bilaga 

Internkontrollplan och plan för uppföljning av miljömålen 2022 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

MILJÖNÄMNDEN Sammanträdesdatum 

ÖSTRA SKARABORG 
2021-12-01 

MN§ 70 Dnr 2021-196 

Detaljbudget för år 2022 

Beslut 

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att godkänna detaljbudgeten för år 2022. 

Redogörelse för ärendet 

Miljösamverkan har tagit fram en detaljbudget för år 2022. Enligt direktions-
riktlinjen för planering, uppföljning och verksamhetsutveckling ska nämnden 
godkänna en detaljbudget inför ett nytt år. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 202 1-1 1-1 1 
Detaljbudget 2022 

Bilaga 

Detaljbudget 2022 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

5 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

MILJÖNÄMNDEN Sammanträdesdatum 

ÖSTRA SKARABORG 
2021-12-01 

MN § 71 Dnr 2021-4888 

Reglering av avgifter med anledning av byte av modell för 
miljöbalkstaxa och införande av efterhandsdebitering 

Beslut 

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att reglera inbetalda tillsynsavgifter för 
berörda verksamheter vid en övergång från fast avgift som betalats i förskott till 
timavgift som debiteras i efterhand enligt bifogat förslag. 

Redogörelse för ärendet 

En ny taxa för Milj önämnden östra Skaraborgs tillsyn och prövning inom 
miljöbalkens område träder i kraft den 1 januari 2022. För drygt 600 verksamheter 
innebär det att den planerade tillsynen från och med då finansieras med timavgift 
utifrån nedlagd tid i stället för med en fast årlig avgift som betalats i förskott. Vid 
en sådan övergång kan en tillsynsskuld uppstå för verksamheter som har en 
tillsynsfrekvens vartannat eller vart tredje år om de inte får tillsyn under 2021. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2021-11-11 
Pm om reglering av avgifter med anledning av byte av modell för miljöbalkstaxa 

och införande av efterhandsdebitering 

Bilaga 

Pm om reglering av avgifter med anledning av byte av modell för miljöbalkstaxa 
och införande av efterhandsdebitering 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-7c
 C 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

MN § 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-12-01 

Information 

a) Indexuppräkning av taxor inför år 2022 (dnr 2021-6956) 
b) Läget med ärende om klagomål på rökning hos Khabour Syrien förening 

(dnr 2021-1616) 

c) Rapport från SKR:s presidiedag för plan- bygg- och milj önämnder 
19 oktober 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

MILJÖNÄMNDEN Sammanträdesdatum 

  ÖSTRA SKARABORG 
2021-12-01 

MN § 73 

Projektrapporter 

Miljönämnden har tagit del av följande projektrapporter: 

• Milj ötillsyn hos avloppsanläggningar för mindre tätorter och större 
verksamheter på landsbygden (dnr 2021-8134) 

• Tillsyn av förskolor — Buller, giftfri förskola och system för felanmälan 
(dnr 2020-6266) 

• Livsmedelskontroll hos skolor, förskolor, äldreboenden, caféer, 
restauranger och transportörer (dnr 2020-7335) 

• Milj ötillsyn hos mekaniska verkstäder samt verksamheter som hanterar 
organiska lösningsmedel (dnr 2021-5703) 

• Miljötillsyn av egenkontroll på vindkraftverk och medelstora 
förbränningsanläggningar (dnr 2021-1758) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

MN § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-12-01 

Redovisning av delegationsbeslut 

Se bifogade förteckningar över delegationsbeslut daterade 2021-10-01 t.o.m. 
2021-10-31. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Rådet för funktionshinderfrågor 

  

Datum 

2021-12-06 

 

 

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

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

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

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

 

Ärende 

1. Trafikstrategi 

Ida Elf 

Thérese Broman 

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

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

strategin.  

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

frågor finns samlade.  

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

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

planerar det framtida trafiksystemet i Falköping? 

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



allmänhet men också ur en tillgänglighetssynpunkt. 

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

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

trafiksäkra gång- och cykelvägar framöver.  

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

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

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

synskadade.  

 

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

Falköpings Kommun och Västtrafik i samband med kommunens fortsatta 

utbyggnation av Fåraberget.  

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

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

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

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

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

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

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

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

tacksamma för. 

2. Tillgänglig laddplats 

Håkan Gustafsson 

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

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

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

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

Falköpings Kommun ingår i ett nationellt nätverk För tillgängliga laddplatser. 

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

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

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

 

3. Information kring stadskärnan med mera 

Fredrik Johansson 

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

Fredrik lyfter de områden som berör rådet: 

Tillgänglighet entréer – befintlig situation och förslag på åtgärder:  

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

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

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

placerade så man bla kan snöröja på ett fungerande sätt. 

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

ramperna. 

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

då behöver de inte konkurrera med biltrafik mm.  

Tillgänglighetsåtgärder:  

I slutändan är det alltid fastighetsägarens ansvar att tillgänglighetsanpassa entréer, 

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



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

Föreslagna trafikrörelser: 

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

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

något sätt kan öppna upp Östertullsgatan för trafik.  

Tillgänglighetsåtgärder – PRH, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade:  

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

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

 

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

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

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

tvingar ner hastigheten.  

4. Övriga frågor 

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

rekommendation. 

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

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

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

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

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

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

tillgång till vissa tider. 

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

 

Per Halldén 

Ordförande 

 

 







































































1 (11) Synpunkter och frågor

Rapport inkomna synpunkter
Vald period 2021-01-01 - 2021-12-31

Sammanfattning

 

Antal registrerade synpunkter Antal %

Avslutade 74 100,0%

Totalt 74 100,0%

Totalt

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

2021

Total 5 4 8 10 3 5 4 3 10 5 8 9
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Registrerade synpunkter (2021-01-01 - 2021-12-31) 



2 (11) Synpunkter och frågor

 

Status Antal %

Handläggare har svarat 46 62,2%

Svar ej önskat/möjligt 23 31,1%

Mottagningsbekräftelse skickad 4 5,4%

Ingen bekräftelse skickad 1 1,4%

Totalt 74 100,0%

 

Inkom via Antal %

Webbplatsen 70 94,6%

E-post 3 4,1%

Telefon 1 1,4%

Totalt 74 100,0%

 

Medfört förbättring Antal %

Oklart/förbättringspotential 39 53,4%

Irrelevant 17 23,3%

Inte alls 8 11,0%

Lite 7 9,6%

Mycket 2 2,7%

(blank) 0,0%

Totalt 73 100,0%

 

PuL-granskat Antal %

Publicera 39 52,7%

Publicera inte 35 47,3%

Totalt 74 100,0%
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3 (11) Synpunkter och frågor

 

Lämnad av Antal %

Extern (synpunkt från allmänheten) 74 100,0%

Totalt 74 100,0%

 

Sekretess Antal %

Nej 74 100,0%

Totalt 74 100,0%

100% 

Extern
(synpunkt från
allmänheten)

100% 

Nej



4 (11) Synpunkter och frågor

Fördelning per avdelning

 

Avdelning Antal Fördelning

Kommunledningsförvaltningen 74 100,0%

HR-avdelningen 4 5,4%

Hållbar kommunikation 15 20,3%

Hållbar utveckling 7 9,5%

Näringslivsavdelningen och turismutveckling 23 31,1%

Politiker 4 5,4%

Stadsbyggnadsavdelningen 19 25,7%

Övergripande 2 2,7%

Totalt 74 100,0%
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5 (11) Synpunkter och frågor

Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer.

 

Synpunktstyp Antal %

Fråga 37 42,5%

Förslag 25 28,7%

Klagomål 22 25,3%

Beröm 2 2,3%

Felanmälan 1 1,1%

Totalt 87 100,0%
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Klagomål 1 5 2 4 1 9

Förslag 4 6 7 3 4

Fråga 4 8 1 14 9

Felanmälan 1

Beröm 1 1

Synpunktstyp per avdelning 



6 (11) Synpunkter och frågor

Synpunkten avser

En synpunkt kan tillhöra flera kategorier.

 

Avser Antal Fördelning

Fysisk miljö 40 41,7%

Service & tjänster 21 21,9%

Övrigt 14 14,6%

Öppettider/tillgänglighet 10 10,4%

Information/webb 6 6,3%

Delaktighet/inflytande 3 3,1%

Städ 1 1,0%

Bemötande/kompetens 1 1,0%

Totalt 96 100,0%
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7 (11) Synpunkter och frågor

Klassificering av åtgärder

Ett ärende kan ha flera åtgärder.

 

Åtgärder Antal Fördelning

Fråga besvarad/Kräver ingen åtgärd 28 32,2%

Åtgärdat 12 13,8%

Ingen åtgärd genomförs 12 13,8%

Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 9 10,3%

Tas med vid framtida planering 8 9,2%

Framförd till berörd personal 8 9,2%

Framförd till ansvariga politiker 5 5,7%

Kommer att åtgärdas 4 4,6%

Överfört till annat system 1 1,1%

Totalt 87 100,0%
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8 (11) Synpunkter och frågor

Återkoppling och svarstider

 

Önskar svar Antal %

Per e-post 40 54,1%

Vill ej bli kontaktad 23 31,1%

Per telefon 7 9,5%

Per brev 4 5,4%

Totalt 74 100,0%
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9 (11) Synpunkter och frågor

Åtgärdat, kommer att åtgärdas eller tas med i planering

Antal

Klassificering av åtgärder ID-NummerTotal

Kommer att åtgärdas 4

Dåligt skyltat på vandringsleden vid Grisslebäcken i Floby 17433 1

Grönområdet nedanför slalombacken 17656 1

Myror på obebodd tomt 17532 1

Näringsverksamhet 17691 1

Tas med vid framtida planering 8

Dålig uppslutning på medborgardialog 18279 1

Falköpings flygplats 17913 1

Fullbokat eller ej på Mössebergs camping 17591 1

Grönområdet nedanför slalombacken 17656 1

Kollektivtrafik till handelsområde 17449 1

Lasershow istället för fyrverkerier på nyårsnatten! 18260 1

Livsmedelaffär i centrum 17263 1

Solpark och vätgasstationer 17254 1

Åtgärdat 12

Falköpings Sjukhus 17419 1

Följa restriktioner 17241 1

Genomförande av konferens 18135 1

Grönområdet nedanför slalombacken 17656 1

Livsmedelsaffär i centrum? 18151 1

Parkering campingen 17482 1

Scanning på systembolaget i Falköping 17949 1

Storgatan 4 17380 1

Svar gällande klagomål på Mössebergs Camping & Stugby 17541 1

Till Falköpings kommun och Näringslivchef Sundin 17408 1

Vilskegården 17940 1

Önskemål om Telia-butik i Falköping 17412 1

Totalt 24



10 (11) Synpunkter och frågor

Mottagningsbekräftelse försenad eller inte skickad (där sådan utlovas)

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 3 - 5 dagar 5

Hållbar kommunikation Lasershow istället för fyrverkerier på nyårsnatten! 18260 1

Näringslivsavdelningen och turismutvecklingGodisfabrik! 17777 1

Max restaurang i Falköping? 17930 1

Stadsbyggnadsavdelningen Trädgårdsgatan 18074 1

(blank) Till Falköpings kommun och Näringslivchef Sundin 17408 1

 6 - 10 dagar 3

Näringslivsavdelningen och turismutvecklingTempo i Nettos gamla lokaler 17663 1

Öppningsdatum för Jula i Falköping 17619 1

Stadsbyggnadsavdelningen Myror på obebodd tomt 17532 1

Totalt 8



11 (11) Synpunkter och frågor

Försenade och obesvarade handläggarsvar där svar önskas

Antal

Intervall Rubrik ID Total

 11 - 15 dagar 1

Näringslivsavdelningen och turismutvecklingMax restaurang i Falköping? 17930 1

16 dagar + 7

Hållbar kommunikation Lasershow istället för fyrverkerier på nyårsnatten! 18260 1

Näringslivsavdelningen och turismutvecklingGodisfabrik! 17777 1

Kommer IKEA till Falköping? 18193 1

Livsmedelsaffär i centrum? 18210 1

Sparkcyklar 17689 1

Vart ska Tempo ligga? 17788 1

Politiker Vindkraft med förnuft och (med)känsla 17685 1

Totalt 8



Anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen, 2022-01-19

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

86268 202100168 2021-01-22 Ansökan till lantmäteriet, del av etapp 2B Lolita Dikanda

88372 202100466 2021-11-30 Ordförandebeslut angående remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till
åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt

Adam Johansson

88387 202100531 2021-12-03 Köpeavtal - Gamla stan 2:26 del av till Granox AB undertecknat Lolita Dikanda

88396 202000291 2021-12-07 Uppsägning av jordbruksarrende på fastighet del av Alvared 4:164, upphör
2022-03-13,undertecknat

Lolita Dikanda

88453 202100482 2021-12-08 Avtal mellan Conectura och Falköpings kommun om utredning av politisk organisation
där tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen signerat

Pia Alhäll

88463 202100506 2021-12-10 Delegationsbeslut gällande anmälan om vattenverksamhet på fastigheten Karleby 24:6
Falköpings kommun

Dag Fredriksson

88475 202100057 2021-12-13 Allmänna villkor för stöd från Energimyndigheten signerat Erna Pezic

88492 202100533 2021-12-15 Avtal med Solum Search AB om konsulttjänst rekrytering av biträdande förvaltningschef
kommunledningsförvaltningen

Pia Alhäll

88520 202100525 2021-12-17 Yttrande från kommunen till Länsstyrelsen gällande tillsynsärende Erikstorp 1.1 Dag Fredriksson

88544 202100499 2021-12-20 Protokollsutdrag 2021-12-08 § 144 Prioriteringar i löneöversynen för år 2022 Sebastian Helin

88556 202100389 2021-12-20 Protokollsutdrag 2021-12-08 § 156 Remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland om
beredskapsplan för civilt försvar i Västra Götalands län

Sebastian Helin

88578 202100198 2021-12-21 Protokollsutdrag 2021-12-21 § 163 Godkännande av biogasleveransavtal Sebastian Helin

88579 202100499 2021-12-21 Protokollsutdrag 2021-12-21 § 164 Komplettering av prioriteringar i löneöversynen för
år 2022

Sebastian Helin

88581 202100198 2021-12-21 Överlåtelseavtal av uppgraderingsanläggning för biogas Pia Alhäll

88602 202100198 2021-12-21 Delegationsbeslut gällande godkännande av överlåtelseavtal gällande
uppgraderingsanläggning för biogas

Pia Alhäll

88610 202100522 2021-12-23 Delegationsbeslut om remittering av motion om arbetsskor Adam Johansson

88612 202100514 2021-12-27 Delegationsbeslut om remittering av motion om säkerhetsutbildning Adam Johansson

88627 202200003 2021-12-28 Arrendatorns uppsägning på del av Torrevalla 1:1 Lolita Dikanda

88632 202200005 2022-01-03 Avtal benefik nyttjanderätt - Stenstorp 38:1 del av, undertecknat Lolita Dikanda

88633 202200004 2022-01-03 Jordbruksarrende - Stenstorp 38:1 del av undertecknat Lolita Dikanda

88635 202200007 2022-01-04 Adressättning för fastigheten Kronhjorten 22 Mikael Carp

88637 202200008 2022-01-04 Adressättning för fastigheten Karleby 14:10 Mikael Carp

88652 202200013 2021-10-07 Ansökan om lantmäteriförrättning för Fåraberget etapp 2B del 2 och reglering för
Molnet 3-5

Lolita Dikanda

88655 202200014 2022-01-10 Markanvisningsavtal med Amarka AB gällande Alfågeln 2 och 3 Lolita Dikanda

88657 202100415 2022-01-10 Markanvisningsavtal med JB Villan AB gällande delar av Dotorp 6:28 och Tåstorp 7:7 Lolita Dikanda

88662 202200018 2022-01-10 Attesträtt vid kommunledningsförvaltningen gällande från 1 januari år 2022 Susanne Beijbom
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SDO for Per-Olof Ekholm (4976437):
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                    2021-09-2811:33:46
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Sven-Erik Roslund på Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg som en undertecknare, Per-Olof Ekholm på Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-09-2811:34:35
                    Per-Olof Ekholm på Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-09-2811:35:09
                    Per-Olof Ekholm på Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-09-2815:54:17
                    Sven-Erik Roslund på Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-09-2815:56:33
                    Sven-Erik Roslund på Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-09-2815:56:33
                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2226667/ac2cf1de22554ccea03f992b46d64f66da966d4e/?asset=verification.pdf



