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Sammanträde med Tekniska nämnden 

 
Datum: Måndag den 28 februari 2022 
Tid: Klockan 13:15 
Plats: Falköpingssalen, Stadshuset 

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

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

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

Presskonferens 
Sker i samband med mötets slut, cirka 15:30 Falköpingssalen 
 

Övrig information 
Mötet sker på plats, Falköpingssalen, Stadshuset 
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Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 

1.  Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr 2022/00007   
Tid: 13:20 – 13:30 
Föredragande: 
Patrick Nohlgren, förvaltningschef 
Marcus Boström, fastighetschef 

2.  Information från förtroendevalda 
Dnr 2022/00011   
Tid: 13:30 – 13:35 

3.  Tekniska nämndens verksamhetsredovisning för år 2021 
Dnr 2022/00013   
Tid: 13:35 – 14:15 
Föredragande: 
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom 
Monica Busk, controller 

4.  Utredning av grill- och mötesplatser i Falköpings Kommun 
Dnr 2022/00048 
Tid: 14:15 – 14:35 
Föredragande: 
Fredrik Johansson, gatuchef 

5.  Revidering av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten 
Dnr 2022/00049   
Tid: 14:35 – 14:50 
Föredragande: 
Adela Kapetanovic, VA-chef 

6.  Revidering av avsättning för sluttäckning av deponin 
Dnr 2022/00057   
Tid: 14:50 – 15:05 
Föredragande: 
Stig Säll, biträdande VA-chef 

7.  Delegationsbeslut 2022 
Dnr 2022/00008   
Tid: 15:05 – 15:10 

8.  Anmälningsärenden 2022 
Dnr 2022/00009   
Tid: 15:10 – 15:15 

9.  Övriga frågor 2022 
Dnr 2022/00012   
Tid: 15:15 – 15:20 

 

Vanja Wallemyr 

Ordförande 



 

Kansli 

 

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

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

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

Information 

Förvaltningschef informerar om Covid-19 situationen på förvaltningen.  

Fastighetschef informerar om lekplatsbesiktningar.       

 

 

Anna-Karin Andersson 

Nämndsekreterare 
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§ 8 Dnr 2022/00007  

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschef informerar om Covid-19 situationen på förvaltningen.  

Fastighetschef informerar om att en lekplatsbesiktning är genomförd på 

kommunens skolor och förskolor. Det finns ett stort behov på underhåll, 

åtgärdsarbete har påbörjats på sju stycken lekplatser.  
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§ 9 Dnr 2022/00013  

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning för år 
2021 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen 2021 och 

översänder den till kommunstyrelsen 

2 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att ombudgetera, enligt bifogat dokument, 

investeringsprojekt från år 2021 till år 2022. 

3 Tekniska nämnden beslutar att verksamhetsredovisningen ska kompletteras 

med information kring driftkostnader för kommunens ladd stolpar.   

 

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisar tekniska nämndens verksamhetsredovisning för år 

2021 för nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. 

Uppföljningen avser både drift- och investeringsredovisning. Rapporten 

redovisar även måluppfyllelsen för nämnden  

Bakgrund 

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet 

utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 

och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de 

olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision och mål ut till verksamheternas praktiska arbete.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom 

uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. 

Förvaltningen redovisar i denna verksamhetsredovisning hur alla 

avdelningar tillsammans på olika sätt bidragit till förvaltningens 

måluppfyllnad utifrån gällande verksamhetsplan. Här redovisas även de 

kommunikativa indikatorerna för året.  

Under detta pandemi år har några delmål varit svåra att uppnå, utifrån att det 

inte har varit möjligt att arbeta på vanligt sätt. Förvaltningen har dock varit 

duktig på att hitta nya arbetssätt och metoder för att komma runt vissa 

hinder. Detta för att kunna leverera bra service och bemötande till våra 

medborgare och medarbetare i andra verksamheter.  

Utmaningar finns i våra verksamheter på olika sätt och förvaltningen har 

tagit sig an dem och arbetar med lösningar både på kort och lång sikt, i 
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samverkan mellan avdelningar och förvaltningar och även med hjälp av nya 

tekniska lösningar.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat om driftsbudget för 2021 och flerårsplan 

för åren 2021-2023 samt investeringsbudget för 2021 och plan för 2022-

2023. 

 

Driftsramen för tekniska nämndens skattefinansierade delar har fördelats ut 

mellan avdelningarna, och ramarna har räknats upp med en kostnadsnivå 

samt minskats då avtal för moduler i Kinnarp och på Vindängen har sagts 

upp.  

Kompensation har tilldelats för skötsel av nya exploateringsytor på 

Fåraberget och Marjarp. Besparingskrav på 7,0 miljoner kronor har fördelats 

mellan avdelningarna.  

VA-avdelningen finansieras via taxor. 

 

Förvaltningens bedömning 

Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 

alla fyra mål i olika hög grad. Förvaltningen har gjort en egen skattning av 

sitt arbete under det gångna året. Skattningen har gjorts utifrån skalan; 

Mindre god, Godtagbar, God och Mycket god. 

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

är förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån god. 

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

förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån god. 

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

är förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån mycket 

god. 

För målet: att kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

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

bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån mycket god. 

Nämnden bör göra en egen bedömning av måluppfyllelsegraden. 

Resultatet för de skattefinansierade verksamheterna är 192,6 miljoner 

kronor, vilket är 104 % av budgeten. En avvikelse mot budget med -7,4 

miljoner kronor. Underskottet förklaras till största delen av en engångs-

kostnad för rivning av Stenstorpsskolan. 
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VA-verksamheten visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. VA-fonden är 

negativ och är vid ingången av år 2022 -1,9 miljoner kronor. Va-taxan för 

kommande år bör ses över för att återställa skulden till kollektivet. 

Biogasverksamhetens resultat är -4,7 miljoner kronor jämfört mot budget.  

Ett antal investeringsprojekt har pågått under året och de två projekten som 

överstiger 5 miljoner kronor och som färdigställts under 2021 redovisas i 

slutrapporter. Slutrapporterna bifogas verksamhetsredovisningen och är: 

 

 Investeringsprojekt Ranliden 

 Investeringsprojekt Rötkammare och efterrötkammare 

             

Investeringar för den skattefinansierade verksamheten har 128,0 av 374,5 

miljoner kronor förbrukats. Medel för pågående investeringsprojekt som 

behöver ombudgeteras till år 2022 är 23,6 miljoner kronor. 

VA-verksamheten har utfört investeringar för 30,8 miljoner kronor av totalt 

46,8 miljoner kronor. Medel för pågående investeringsprojekt som behöver 

ombudgeteras till år 2022 är 8,0 miljoner kronor. 

Biogasverksamheten har 2021 använt 3,3 miljoner kronor av totalt 

budgeterade 2,5 miljoner kronor.  

Totalt behöver 31,6 miljoner kronor ombudgeteras till 2021 för att färdig-

ställa projekten för skattefinansierade verksamheten, VA-verksamheten. 

Yrkanden 

Johanna Svensson (S) yrkar att verksamhetsredovisningen ska kompletteras 

med information kring driftkostnader för kommunens ladd stolpar.    

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls i sin 

helhet.       

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning 2021 

Slutredovisning projekt över 5 miljoner kronor 

Sammanställning över ombudgeteringar till 2022 

Blanketter för ombudgetering av investeringsmedel 2021 
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning för år 
2021 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen 2021 och 

översänder den till kommunstyrelsen 

2 Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att ombudgetera, enligt bifogat dokument, 

investeringsprojekt från år 2021 till år 2022. 

  

Sammanfattning  

Förvaltningen redovisar tekniska nämndens verksamhetsredovisning för år 

2021 för nämndens skattefinansierade och taxefinansierade delar. 

Uppföljningen avser både drift- och investeringsredovisning. Rapporten 

redovisar även måluppfyllelsen för nämnden  

Bakgrund 

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet 

utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 

och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de 

olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision och mål ut till verksamheternas praktiska arbete.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom 

uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. 

Förvaltningen redovisar i denna verksamhetsredovisning hur alla 

avdelningar tillsammans på olika sätt bidragit till förvaltningens 

måluppfyllnad utifrån gällande verksamhetsplan. Här redovisas även de 

kommunikativa indikatorerna för året.  

Under detta pandemiår har några delmål varit svåra att uppnå, utifrån att det 

inte har varit möjligt att arbeta på vanligt sätt. Förvaltningen har dock varit 

duktig på att hitta nya arbetssätt och metoder för att komma runt vissa 
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hinder. Detta för att kunna leverera bra service och bemötande till våra 

medborgare och medarbetare i andra verksamheter.  

Utmaningar finns i våra verksamheter på olika sätt och förvaltningen har 

tagit sig an dem och arbetar med lösningar både på kort och lång sikt, i 

samverkan mellan avdelningar och förvaltningar och även med hjälp av nya 

tekniska lösningar.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat om driftsbudget för 2021 och flerårsplan 

för åren 2021-2023 samt investeringsbudget för 2021 och plan för 2022-

2023. 

 

Driftsramen för tekniska nämndens skattefinansierade delar har fördelats ut 

mellan avdelningarna, och ramarna har räknats upp med en kostnadsnivå 

samt minskats då avtal för moduler i Kinnarp och på Vindängen har sagts 

upp.  

Kompensation har tilldelats för skötsel av nya exploateringsytor på 

Fåraberget och Marjarp. Besparingskrav på 7,0 miljoner kronor har fördelats 

mellan avdelningarna.  

VA-avdelningen finansieras via taxor. 

 

Förvaltningens bedömning 

Tekniska nämnden har verksamhet som har bäring mot kommunfullmäktiges 

alla fyra mål i olika hög grad. Förvaltningen har gjort en egen skattning av 

sitt arbete under det gångna året. Skattningen har gjorts utifrån skalan; 

Mindre god, Godtagbar, God och Mycket god. 

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

är förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån god. 

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

förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån god. 

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

är förvaltningens bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån mycket 

god. 

För målet: att kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

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

bedömning en måluppfyllelse motsvarande nivån mycket god. 

Nämnden bör göra en egen bedömning av måluppfyllelsegraden. 

 

Resultatet för de skattefinansierade verksamheterna är 192,6 miljoner 

kronor, vilket är 104 % av budgeten. En avvikelse mot budget med -7,4 

miljoner kronor. Underskottet förklaras till största delen av en engångs-

kostnad för rivning av Stenstorpsskolan. 
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VA-verksamheten visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. VA-fonden är 

negativ och är vid ingången av år 2022 -1,9 miljoner kronor. VA-taxan för 

kommande år bör ses över för att återställa skulden till kollektivet. 

Biogasverksamhetens resultat är -4,7 miljoner kronor jämfört mot budget.  

 

Ett antal investeringsprojekt har pågått under året och de två projekten som 

överstiger 5 miljoner kronor och som färdigställts under 2021 redovisas i 

slutrapporter. Slutrapporterna bifogas verksamhetsredovisningen och är: 

 

 Investeringsprojekt Ranliden 

 Investeringsprojekt Rötkammare och efterrötkammare 

 

Investeringar för den skattefinansierade verksamheten har 128,0 av 374,5 

miljoner kronor förbrukats. Medel för pågående investeringsprojekt som 

behöver ombudgeteras till år 2022 är 23,6 miljoner kronor. 

VA-verksamheten har utfört investeringar för 30,8 miljoner kronor av totalt 

46,8 miljoner kronor. Medel för pågående investeringsprojekt som behöver 

ombudgeteras till år 2022 är 8,0 miljoner kronor. 

Biogasverksamheten har 2021 använt 3,3 miljoner kronor av totalt 

budgeterade 2,5 miljoner kronor.  

Totalt behöver 31,6 miljoner kronor ombudgeteras till 2021 för att 

färdigställa projekten för skattefinansierade verksamheten, VA-

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens verksamhetsredovisning 2021 

Slutredovisning projekt över 5 miljoner kronor 

Sammanställning över ombudgeteringar till 2022 

Blanketter för ombudgetering av investeringsmedel 2021  

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningsekonom 

Controller 

 

 

 

Tina Gustavsson 

Förvaltningsekonom 



 

 

  

 



 
2022-02-28 

produktion: Falköpings kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner tekniska nämndens verksamhetsredovisning för år 2021. 
 

2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att om-
budgetera, enligt bifogat dokument, investeringsmedel från år 2021 till år 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens ordförande: Vanja Wallemyr 
  070-991 74 50 
  vanja.wallemyr@falkoping.se 
 
Förvaltningschef: Patrick Nohlgren 
  0515 – 88 51 25 
  patrick.nohlgren@falkoping.se 
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NÄMNDSBERÄTTELSE 

2 I tekniska nämnden I verksamhetsredovisning för år 2021  

Nämndsberättelse 

Inledning 

syfte 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 
stöd för uppföljning och analys av de föregående 
verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar 
även till visa hur mål och ambitioner samspelat med 
nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i 
nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra 
till kommunfullmäktiges övergripande mål och re-
sultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behö-
ver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att 
nationell styrning som kommunal styrning kan redo-
visas i rapporten. 

 nämndens uppdrag 

Nämndens ambition är att förvaltningen ska upple-
vas som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ska 
arbeta med medarbetarskap och ledarskap som byg-
ger på goda relationer, ansvar, tydlighet och utveckl-
ing. Satsningar görs för att få en bra arbetsmiljö av-
seende lokaler, maskiner och redskap. All personal 
erbjuds heltidsanställning. 

Nämnden tar hänsyn till barnkonventionen i den 
verksamhet och de ärenden som påverkar barn och 
unga.  

SKATTEFINANSIERAT 

Park/Gata 
Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens 
allmänna platsmark som gator, parker och torg samt 
att företräda kommunen som väghållare och vara an-
svarig för frågor knutna till trafiklagar och trafiksä-
kerhet på kommunens gator. 

Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger 
kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, 
förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens 
ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. Avdel-
ningen ansvarar för att genomföra kommunens 
mark- och exploateringsinvesteringar vid an-lägg-
ning på allmänplats mark. Avdelningen ansvarar för 
kommunens operativa del av kollektivtrafik-arbetet. 
Park/Gata handlägger torghandel och vår- och höst-
marknad, bidragsgivning för enskilda vägar och be-
lysningsföreningar samt ansvarar för kommunens 
transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även 
yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter 

samt transporter inom kost och avfallsåtervinning 
från fastighet. 

Kost 
Tillagning och servering av måltider till förskola, 
skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och 
ordinärt boende. 

Fastighet 
Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för kom-
munens verksamheter. Förvaltning, drift, underhåll 
och fastighetsskötsel av kommunens fastigheter samt 
verksamhetsservice. 

Projektledning och projektering av kommunens fas-
tighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. Ansva-
rar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för brand- 
och inbrottslarm i lokaler med kommunal verksam-
het.  

Städ 
Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter 
där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Övrig verksamhet 
Kansli med gemensam administration, nämndsar-
bete, reception/växel och administration av borgerlig 
vigsel.  

Renhållning, huvudmannaskap för verksamheten 
som verkställs av kommunförbundet Avfall Östra 
Skaraborg (AÖS).  

Sluttäckning av deponier. 

Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt 
knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för ord-
förande, sekreterare och kansliservice. Rådet är ett 
organ för samråd och information mellan kommunen 
och företrädare för de handikappades riksorganisat-
ioner inom kommunen. 

TAXEFINANSIERAT 

VA-avdelning 
Huvuduppdrag är att uppfylla de krav som finns på 
VA huvudmannen enligt Lagen om allmänna vatten-
tjänster (LAV). I praktiken betyder det leverans av 
dricksvatten, samt omhändertagande av spillvatten 
och dagvatten för normal hushållsanvändning inom 
beslutat verksamhetsområde för VA. Förutom upp-
drag enligt LAV, utför VA avdelningen drift av bio-
gasanläggning, samt försörjer andra aktörer och för-
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eningar med kommunalt VA som finns utanför kom-
munal huvudmannaskap (brandvatten, industrier, 
föreningar).  

organisation 

Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter fi-
nansierade av skattemedel samt VA-kollektivet som 
är en balansräkningsenhet och finansieras via taxor. 
Biogasen finansieras i dagsläget av både externa in-
täkter och skattekollektivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommunal verksamhet via avtalssamverkan 

Tekniska nämnden berörs av de avtal som Kom-
munstyrelsen tecknat om avtalssamverkan med Av-
fall och återvinning Skaraborg (AÅS), tidigare av-
fallshantering östra Skaraborg, Miljösamverkan 
östra Skaraborg (MÖS) samt Skaraborgs vatten. 

kommunal verksamhet via privata utförare 

Inom park/gata avdelningen finns det avtal om att 
utföra kommunal verksamhet inom områdena: 

- Vinterväghållning i Falköpings 

ytterområden, avtal finns med Carlgrens 

Entreprenad och transport AB, Josefssons 

gräv i Åsarp AB, Danielssons lantbruk i 

Odensberg AB samt några mindre firmor.  

- Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med 

Marcbro AB.  

- Avtal med Falbygdens energi AB om drift 

av offentlig belysning. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

dagens komplexa samhälles påverkan på 
nämnd 

Förvaltningen påverkas av komplexa frågor som 
t.ex. lokalförsörjning, miljö- och klimatfrågor. Alla 
avdelningar inom förvaltningen påverkas av dessa.  

Lokalförsörjningen är beroende av att många par-
ter/instanser behöver komma överens om innehåll 
och prioriteringar samt tidssättning av om-, till- och 
nybyggnation alternativt avyttring. Olika beslut i 
dessa frågor påverkar strategiska beslut som plane-
ring av fastighetsunderhåll, investeringsbehov, orga-
nisation och bemanning inom t.ex. städ- och kostav-
delningen. Vilka ytor Park/Gata ska sköta och hur 
infrastrukturen (vägar, vatten och avlopp, el, fiber) i 
olika områden ska utvecklas/förändras och sedan 
skötas.  

Miljö- och klimatfrågorna är även de ett exempel på 
komplexa frågor. De är inte alltid enkla att hantera 
då det ofta finns olika åsikter i ämnet om t.ex. orsak 
och verkan. Ibland är de till och med i konflikt med 
varandra. Inte desto mindre måste förvaltningen för-
söka att förhålla sig till problematiken och försöka 
göra det som går för att skapa en hållbar framtid ge-
nom att vara uppdaterade inom våra respektive om-
råden/avdelningar och försöka omsätta kunskapen 
till praktik. Krav ställs exempelvis i olika upphand-
lingar, t.ex. miljöasfalt, entreprenörers fordons be-
skaffenhet, giftfria byggmateriel, bra livsmedel m.m. 

 

 

omvärldsförändringar 

Platåskolan 

Arbetet med nybyggnation av en 7-9 skola har blivit 
försenat på grund av att detaljplanen får arbetas om. 
Detaljplan och bygglov har överklagats och Miljö-
överdomstolen gav den klagande rätt. Byggnationen 

beräknas påbörjas under 2023 och beräknas färdig-
ställas 2025. 

Covid -19 

I samband med utbrottet av virussjukdomen covid-
19 har omvärlden förändrats totalt. Verksamheterna 
inom omvårdnad och barn- och utbildning har påver-
kats mest. Det har fått följdverkningar framförallt 
för städavdelningen och kostavdelningen hos Tek-
niska nämnden. 

Städavdelningen har påverkats genom att tillfälliga 
omflyttningar av personal och anpassningar fått gö-
ras löpande beroende på hur verksamheterna öppnat 
respektive stängt.  

Efter en vårtermin som i många avseenden ställt 
krav på kostavdelningen i form av tallriksservering i 
grundskola, erbjudande av hämtning av lunchlåda 
för de elever som hade distansstudier, servering av 
korv och bröd i entrén på gymnasiet och möjlighet 
att hämta salladslåda från gymnasiets kafeteria, in-
leddes en försiktig återgång till mer normala förhål-
landen vid höstterminens start. 

Allteftersom förändringar i restriktioner från myn-
digheter har skett har kostavdelningen anpassat sig 
efter förmåga. 

Den service som avdelningen så gärna tillhandahål-
ler, med måltider till lägeraktiviteter och till delta-
gare i sportevenemang förlagda till Falköping, har 
legat nere under året, dels på grund av att förfråg-
ningarna varit mycket få men också för att verksam-
heten tvingats tacka nej då restriktionerna medfört 
att bedömning gjorts av att aktiviteterna inte varit 
genomförbara. 

Frånvaron bland barn och elever i förskola och skola 
har varit hög under året och har medfört en minsk-
ning av antalet serverade måltider kopplade till barn- 
och utbildningsförvaltningen. 

Förändringen i geopolitisk situation i Europa och 
världen har gjort att Sverige arbetar mer med upp-
rustning av civilt samhälle och skydd av informa-
tion. Tydligare krav ställs i större utsträckning på de 
som tillhandhåller viktiga samhällstjänster, som vat-
ten och avlopp. 

händelser av väsentlig betydelse 

Det så kallade ”pilotprojekt” där Kultur- och fritids-
förvaltningen har städansvaret för idrottshallar för-
längs och fortsätter även 2022. Det har inte gått göra 
en utvärdering pga. pandemin för 2021. Uthyrning 
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och användandet av lokaler har inte varit som det 
normalt brukar vara. Dock bidrar det fortsatt till en 
osäkerhet för hur städavdelningens personalstyrka 
och/eller rekryteringar blir framöver. 

Fastighetsavdelningen kan redan nu se, som en ef-
fekt av de nyligen återinförda internhyrorna, ett 
större fokus på yteffektivitet (innebärande lägre 
kostnader) ute bland de övriga förvaltningarna. 

Fastighetsavdelningen har färdigställt underlaget för 
att införa nya interhyror enligt den nyligen beslutade 
policyn för lokalförsörjning och projektinveste-
ringar, riktlinjer för hyressättning, gränsdragnings-
listor m.m. De nya interhyrorna var klara att införas 
årsskiftet 2021/2022. 

VA-avdelningens mål är att jobba långsiktigt och 
hållbar med drift och underhåll av kommunens VA-
nät.  

VA-avdelningen har sedan 2018 deltagit i framta-
gandet av en strategisk VA-plan för kommunen. Pla-
nen är antagen i kommunfullmäktige i juni 2021. 
Planen ska fungera som ett styrmedel för kommunen 
samt för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vat-
ten. I planen tydliggörs kommunens viljeinriktning 
och i form av strategiska vägval. 

Arbetet med säkerhetsskyddsanalys och nöd- och re-
servvattenförsöjningen påbörjades under 2021.  

Uppdatering av egenkontrollprogram för Hulesjöns 
reningsverk och för de små reningsverken har gjorts 
under året.  

Årets största projekt var ombyggnad av VA-nät i 
Kättilstorp för att möjliggöra pumpning av spillvat-
ten från Kättilstorp till Falköping samt utbyggnad av 
Gyllensvaans. Projektet fortsätter och är beräknat att 
vara klart 2022.  

 

Kommunfullmäktiges övergripande mål och 
agenda 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 
ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 
målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 
målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-
matförändringarna och skapa trygga och fredliga 
samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 
en koppling mellan de globala målen och de lokala 
kommunala målen vilket går att utläsa både genom 
ikonerna i början av varje mål men också i den lö-
pande måltexten.  

Tekniska nämnden arbetar mot alla fyra målen. 
Nämndens arbete med de globala målen enligt 
Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som strategiska 
processerna inom förvaltningen. Nedan beskrivs 
några exempel på detta. 

För kostavdelningens del har fokus under året legat 
på de klimatlöften som kommunen avgett inom ra-
men för ”Agenda 2030 – Västra Götaland ställer 
om”. 

Dels handlar det om det klimatavtryck som görs ge-
nom inköp av livsmedel, där målet för året ligger på 
1,7 kg CO2e per kg livsmedel vilket nåddes redan 
2020. Under 2021 har vi nått så lågt som 1,5 kg 
CO2e per kg inköpta livsmedel, vilket resulterade i 
att vi fick delta i det event som genomfördes digitalt 
den 15 december för att fira de insatser som gjorts i 
Västra Götaland under året, där vi fick beskriva hur 
vi arbetat för att nå målet. 
 
När det gäller matsvinn är det en bit kvar till målet 
som är satt till totalt 45 g svinn per serverad lunch-
portion.  Resultatet för året ligger på 50,8 g per ser-
verad portion och målet om 45 g ligger kvar under 
2022. Strävan ligger helt i linje med vad som ut-
trycks i den kommunövergripande klimatstrategin 
som beslutats av fullmäktige. 
 
Ett kommunövergripande beslut togs också för 2021 
om att delta i Världsnaturfondens aktivitet ”One pla-
net City challenge” där temat för 2021 var ”Mat 
inom planetens gränser”. Syftet var att arbeta med 
hållbar mat och utbildning och vilka möjligheter 
som finns när dessa kombineras. 
 
Tanken var att en arbetsgrupp bestående av deltagare 
från kostavdelningen, kommunens miljöstrateg och 
representanter från barn- och utbildningsförvalt-
ningen, tillsammans skulle arbeta inom denna aktivi-
tet. Svårigheter att hitta representanter från barn- och 
utbildningsförvaltningen till arbetsgruppen omöjlig-
gjorde arbetet och kostavdelningens deltagande i 
projektet lades ned. 
 
Verksamheten har gott stöd i flerårsplanen där det 
tydligt framgår att kostavdelningen ska föregå med 
gott exempel och fatta modiga beslut. 
 
Städavdelningen tar dagligen hand om avfall från 
verksamheterna. En förutsättning för cirkulär eko-
nomi är ett fortsatt arbete med att ändra beteende när 
varor tjänat ut så att de sorteras och inte hamnar 
bland de osorterade soporna. Att varje verksamhet 
sorterar sitt avfall på ett korrekt sätt är viktigt för att 
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kommunen ska minska sin volym av osorterade so-
por. Klimatstrategiskt tips skulle kunna vara att ta 
bort papperskorgar inom verksamheterna. 

Inom avdelningen minimeras användning av kemi-
kalier, impregnering görs för städklara moppar/du-
kar och kemikaliefria metoder används där möjlighet 
finns.  

Tecknade avtal av städkemikalier och material är ett 
viktigt instrument för att minska kommunens nega-
tiva miljöpåverkan. Städavdelningens transporter 
samordnas genom aktuella beställningsrutiner.  

 

Nämndens 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 verksamheternas konkreta arbete.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 
och analys av resultat. Kommunen har initierat och 
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-
sam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är 
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-
hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 
av kommunens fyra övergripande mål görs som en 
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 
bland annat på nämndernas analyser av måluppfyl-
lelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning 
av styrdokument och effekter av olika insatser. Syf-
tet är att få en så övergripande och trovärdig bild 
som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag 
och vilken effekt olika kommunala satsningar har. 
Vid resultatredovisning presenteras bedömning av 
måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsom-
råden 

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. 

uppföljning av rapporterade åtgärder under 
år 2021 

Tekniska nämnden har brutit ner fullmäktiges mål i 
ett antal delmål. Till dessa är ett antal kommunika-
tiva indikatorer kopplade som följs upp på helårsba-
sis. I denna redovisning ges en beskrivning av vad vi 
arbetat med under varje mål och delmål. Utifrån vad 
förvaltningen åstadkommit har sedan en bedömning 
av måluppfyllnaden gjorts utifrån bedömningsskalan 
mindre god, godtagbar, god och mycket god 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

Det är människorna som skapar ett 
hållbart samhälle 

Ett socialt hållbart Falköping skapas till-
sammans med kommuninvånarna. Med-
borgardialog är av central betydelse i 

kommunens arbete med de övergripande målen och 
mot visionen. 

En förutsättning för att uppnå visionen av Det goda 
livet är att Falköpings kommun är en trygg plats att 
leva och bo på. 

Den faktiska och den upplevda tryggheten skapas 
genom möten mellan människor och när relationer 
byggs. 

 

Delmål: att förvaltningen har riktade kommunikat-
ionsaktiviteter varje år för att öka dialogen med 
medborgarna. 

Aktiviteter: Under våren har Fastighetsavdel-
ningen haft informationsmöte med föräldrarepre-
sentanter runt Odensbergsskolans planerade om- 
och tillbyggnad. 

Park/Gata har under sista året utvecklat informa-
tionen som finns tillgänglig på kommunens hem-
sida och framför allt den kommunkarta som finns 
där. Här finns numera information för allmänheten 
om planerade asfaltsläggningar, väghållare, parke-
ringar, pågående och planerade grävarbeten, mark-
tillstånd och vinterväghållning. 

Park/gata har under året varit involverade i två för-
valtningsövergripande projekt med framtagandet av 
trafikstrategin och stadskärneprojektet. I båda dessa 
projekt har ett flertal medborgardialoger hållits 
både mot riktade målgrupper såsom pensionärsråd 
eller Rådet för funktionshinderfrågor men även 
öppna medborgardialoger där alla varit välkomna.  

VA-avdelningen har via hemsidan lagt ut informa-
tion om vattenskyddsområden, biltvätt, fyllning av 
pool, dricksvattenkvalitet, kokningsrekommenda-
tioner, frusna vattenmätare/ledningar. Informat-
ionen på vissa sidor finns på flera olika språk för att 
kunna nå så många som möjligt. Information om 
vattenskyddsområdet har skickats också som brev 

till alla fastighetsägare som finns innanför skydds-
zoner.  

VA-avdelningen skickar numera ett SMS till alla 
kunder dagen innan ett vattenmätarbyte ska ske. 
Detta har ökat informationen/servicen till abonnen-
terna men även inneburit en effektivisering av per-
sonalens arbetstid.. 

Två nya e-tjänster finns också till hjälp för medbor-
gare: avgiftsberäkning för vatten och avlopp i Fal-
köpings kommun (https://sjalvservice.falko-
ping.se/oversikt/overview/228) samt volymuträk-
ning för pool (https://sjalvservice.falkoping.se/over-
sikt/overview/230). Sedan tidigare finns snurra för 
att räkna ut magasinvolym enligt dagvattenplanen 
för alla som bygger (https://sjalvservice.falko-
ping.se/oversikt/overview/229). Avdelningen 
skickar nu ett välkomstbrev till varje ny kund samt 
avläsningsbrev.  

Totalt har VA-avdelningen haft 8 informationsin-
satser via hemsida och via brev.  

Kostavdelningens dialog med medborgarna har un-
der året skett via sociala medier. 

Delmål: att barn får inflytande när lekplatser nyan-
läggs eller förnyas i större omfattning 

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen har planerat 
lekplatserna vid Broddetorpsskolan och Hästback-
ens förskola tillsammans med verksamheterna. 

Park/Gata har inte anlagt några lekplatser under 
detta år. 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande 
insatser för barn och unga prioriteras. Det handlar 
om tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för 
att kommunen ska växa och utvecklas 

 

Delmål: att genom skolmåltiderna, på ett positivt 
och naturligt sätt, främja en hälsosam livsstil, och 
lära elever om hur vår livsmedelskonsumtion påver-
kar hälsa och miljö. 
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Aktiviteter: Kommunens måltider är utformade på 
ett sådant sätt att de främjar hälsan och miljön, på 
både lång och kort sikt. 

I enlighet med den antagna klimatstrategin för Fal-
köpings kommun arbetar avdelningen aktivt med 
fokus på måltidens roll i lärande för hållbar utveckl-
ing.  Bland annat har elever fått väga sitt tallrik-
svinn i direkt anslutning till måltiden, och därige-
nom har avdelningen, på plats, kunnat föra dialog 
med eleverna om varför det är ohållbart att slänga 
mat. 

Bra bostäder och goda boendemiljöer 

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyg-
gandet och medborgarnas kvalitativa värden sätts i 
fokus i skapandet av stads- och landsbygd. Att ha 
en bostad i en väl fungerande boendemiljö ökar 
möjligheterna att klara andra delar såsom utbild-
ning, arbete och fritid. 

 

Delmål: att tillsammans med andra förvaltningar 
verka för att skapa fungerande boendemiljöer avse-
ende infrastruktur och utomhusmiljö. 

Aktiviteter: Park/gata har fortsatt anläggandet av 
det nya bostadsområdet på Fåraberget och under 
2021 har byggnationen av etapp 2B fortsatt. Etap-
pen innehåller ca 40 småhustomter, flerbostadshus 
och en förskola och beräknas färdigställd under bör-
jan av 2022. 

 

I somras antog kommunfullmäktige en VA-plan för 
Falköpings kommun som ett styrdokument för vat-
ten och avlopp inom kommunen. VA planen berör 
bl.a. reservvatten, släck- och brandvatten, dagvatten 

och även VA utanför verksamhetsområden. Framta-
gande av en sådan övergripande plan har inneburit 
ett nära och bra samarbete med andra förvaltningar 
och avdelningar inom kommunen. VA-avdelningen 
arbetar också vidare med reinvesteringar av rörled-
ningar för att bibehålla ”hundraårstakten”. Säkert 
vatten är en del av infrastrukturen som skapar en 
bra boendemiljö.  

 

Övrigt: 

Efterfrågan på biogas har ökat då fler aktörer agerar 
på marknaden framför allt när det gäller förvätskad 
gas för tunga fordon. 

Falköpings utbyggda biogasanläggning producerar 
biogas av matavfall och restprodukter från jordbru-
ket. Biogasen är fossilfri och framställs med energi-
optimal produktionsteknik för att vara hållbar i en 
cirkulär ekonomi mellan stad och land. Biogödsel 
som är en restprodukt efter rötningen är en klimat-
smart gödning som återförs till jordbruket och ökar 
hållbarheten i livsmedelsproduktionen. 

Biogasanläggningen har tagit den nya rötkammaren 
i drift och intrimning har fortgått under året. Till-
gången till rötbart material har lösts genom en mix 
av matavfall, matavfallsslurry, gödsel mm genom 
korta avtal. Tyvärr är behandlingspriserna fortsatt 
låga vilket påverkar det ekonomiska resultatet nega-
tivt. 
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Motivering till målbedömning: 

Förvaltningen hittar nya vägar för kommunikation 
och försöker vara lyhörda. När det exempelvis un-
der en viss period inkommit många frågor om nå-
got specifikt försöker vi informera om ämnet via tex 
vår hemsida. Vi har haft många möten via länk un-
der detta covidår när fysiska möten inte varit möj-
liga. 

 

Målbedömning 

 

 

  

K ommunikativ  indikator  2 018      2 019      2 020      2 021     T re nd 

Antal utförda kommunikationsaktiviteter med medborgarna (st) 1 4 3 21

Andel av nya/förnyade lekplatser där barn fått bli delaktiga i utformningen 
(antal/av)¹⁾

3 5  av  5 4 av  6 2 av  2

  ¹⁾ Nytt sätt att redovisa från och med 2019. Tidigare redovisades endast antalet. Från och med 2019 redovisas även det totala antalet.

Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 

X
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 
 

Falköpings kommun ska vara en bra plats att 
bo, verka och leva på - en plats där 
medborgarna känner stolthet 

En god boendemiljö med tillgång till fina 
naturvärden och attraktiva miljöer ökar 
Falköpings kommuns attraktionskraft. 

Kommunen ska därför vara i framkant och i ständig 
rörelse och samtidigt förstärka det som är unikt för 
Falköping. Kommunen vinner på att samverka, 
skapa nätverk och mötesplatser för att åstadkomma 
detta. 

 

Delmål: att verka för att det finns bra och tillgäng-
liga ytor för rekreation i kommunen. 

Aktiviteter: Den nya Platåbergsorganisationen har 
inneburit mycket inledande arbete, under sluter av 
2020 och början av 2021, för att skapa struktur och 
förutsättningar för att kunna utveckla områdena efter 
överlämningen till Kultur och fritid som tog över 
drift och skötsel i början av 2021.  

Park/gata har utvecklat sättet att se på utsmyckning 
av det offentliga rummet där t ex ljusinstallationer 
runt högtider är ett resultat av detta. Även andra ut-
smyckningar som inte enbart utgår från grönytesköt-
sel har startats, detta för att få ett attraktivare Falkö-
ping. 

 

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

För att stärka attraktiviteten ska kommunen arbeta 
för att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 
därmed göra det offentliga rummet till en nära, 
trygg och inspirerande miljö med mötesplatser. 

Delmål: att det ska finnas välskötta grönytor som 
kan fungera som naturliga mötesplatser. 

Aktiviteter: Arbetet med att ta fram en ny grön-
strukturplan fortsätter. Dock kunde inte den tänkta 
projektanställningen tillsättas under 2021 då det inte 

fanns tillräckliga sökanden till tjänsten. Detta arbete 
kommer därför att återupptas i början på 2022.  

 

Delmål: att befintliga och tillkommande byggnader 
sköts med framförhållning för att säkerställa en bra 
livslängd och trevliga fungerande ytor över tid. 

Aktiviteter: Vid projekteringar av nya byggnader är 
förvaltare och driftschef med för att lämna syn-
punkter på materialval och olika lösningar för att 
fastigheten ska kunna skötas på ett bra sätt över tid 
och säkerställa bra lokaler till de olika verksamhet-
erna.  

För det befintliga fastighetsbeståndet arbetar förval-
tarna aktivt med rullande femårsplaner för det plane-
rade underhållet med samma syfte. 

Städavdelningen arbetar för en bra städning av lokal-
ytor för att bibehålla bra livslängd på slitytor etc. 

 

Klimatsmart kommun med goda och hållbara 
kommunikationer samt utbyggd 
infrastruktur 

Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas yt-
terligare genom fortsatta satsningar på utveckling 
av infrastruktur. 

Kommunen ska bidra till att minska klimatpåverkan 
och skapa ett hållbart energisystem som bygger på 
lokala och förnybara resurser och aktivt arbeta med 
hållbara livsstilar. Falköpings kommun ska vara en 
fossilfri kommun år 2030. 

Delmål: att trygga färdvägar för gångtrafikanter och 
cyklister ska främjas. 

Aktiviteter: Nya projekt för att bygga ut trygga cy-
kelbanor har genomförts på Marknadsgatan och 
Fogdegatan. Även andra investeringar såsom cykel-
garaget vid Järnvägstorget har genomförts för att 
skapa trygga färdvägar för cyklister.  
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Delmål: att kommunens byggnader ska konverte-
ras/byggas om till fossilfri uppvärmning 

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen ska succesivt ta 
fram kostnadsberäkningar för att konvertera de fas-
tigheter som har inslag av fossil uppvärmning. För 
att utföra dessa åtgärder kommer fastighetsavdel-
ningen att behöva yrka extra anslag. Arbetet med 
detta kommer att trappas upp under 2022. 

 

Delmål: att förvaltningens fordonsflotta/maskinpark 
ska konverteras till fossilfri drivning 

Aktiviteter: Arbetet med att ta fram en ny Trafik-
strategi för kommunen har påbörjats och en process-
plan har tagits fram. Ett förfrågningsunderlag för en 
konsult har arbetats fram och avtal med en konsult 
har nu tecknats. Konsulten ska stötta kommunens 
projektgrupp med att ta fram Trafikstrategin. Detta 
arbete har kunnat påbörjas under andra tertialen och 
ligger i fas för den tänkta tidsplanen med en färdig 
Trafikstrategi till slutet av 2022. Denna Trafikstra-
tegi har bäring mot kommunens nya klimatstrategi, 
där bland annat en konvertering från fossila bränslen 
ingår som en del. 

Kommunen håller även på med att ta fram en ny re-
sepolicy som ska bli vägledande i valet av en fram-
tida personsbilsflotta.  

Övrigt 

VA-avdelningen har under året beviljats fyra gröna 
lån från Kommuninvest avseende investeringar på 
Fåraberget och Marjarp samt reinvesteringar i Kättil-
storp och i Falköping. Totala beloppet på lånen är 91 
500 000 kr. På Kommuninvests hemsida kan man 
läsa lite mer om detta i artikeln ”Grönt ljus för 
Gröna lån till Falköping”. (Se länken: https://kom-
muninvest.se/2021/05/gront-ljus-for-grona-lan-till-
falkoping/ ).  

Fastighetsavdelningen har sedan tidigare beviljats 6 
stycken lån till olika nu genomförda fastighetspro-
jekt. 

Park/gata har byggt ut pendelparkeringen vid sta-
tionen med ca 60 nya parkeringsplatser för att säker-
ställa möjligheterna till att pendla kollektivt från Fal-
köping.  

Park/gata har byggt 3 nya publika laddplatser vid 
stationen, biblioteket och i centrum för att öka möj-
ligheten till elbilsladdning i Falköping och för att 
inte ”räckviddsångest” ska vara en anledning till att 
inte välja elbil.  

 

 

 

 

Motivering till målbedömning: 

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

Målbedömning 

 

K ommunikativ  indikator  2 018      2 019      2 020      2 021     Tre nd 

Gång- och cykelvägar som byggts ut. (totalmeter) 101 134 103 624 106 394 107 029

Har beslutade grönyteplaner följts?  (ja/nej) J a J a J a J a

Andel av T N:s fordon med fossilfria drivmedel, helt eller delvis.  (%)  (Ny) 26

Andel av kommunens fastigheter (objektsnivå) som har fossilfri 
uppvärmning. (%) (Ny)

89

Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 

X
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Infrastruktur som möjliggör 
etableringar  

Falköping har ett strategiskt kommunikat-
ionsläge vid västra stambanan och en god 
infrastruktur som ska användas och ut-

vecklas för att stärka Falköpings attraktivitet. Detta 
skapar förutsättningar för logistikutveckling, nyeta-
bleringar och stärker befintligt näringsliv. En infra-
struktur med hög ambitionsnivå påverkar utveckl-
ingen av företagande.  

 

Delmål: att förvaltningen arbetar för att långsiktigt 
utveckla infrastrukturen i kommunen vad det gäller 
gator, gång- och cykelbanor, ledningsnät för vatten 
och avlopp samt Marjarp. 

Aktiviteter: På Marjarp har de fleråriga projekten 
med att bygga ut nya industrigator för etableringar 
kunnat avslutas under första tertialet 2021. Även ter-
minalspår 3 och 4 har kunnat färdigställas, varav ett 
av dem kommer att säljas direkt till privat aktör en-
ligt tidigare upprättat avtal. 

Under andra tertialet har arbetet med den nya över-
lämningsbangården kunnat komma igång i den mer 
operativa delen och man nu är nu inne i projekte-
ringsfasen här.  Under 2021 har kommunfullmäktige 
beslutat om att bygga ut terminalspår 5 vilket för-
väntas kunna ansluta mot de kommande etableringar 
som JULA nu planerar i området. Spåret kommer stå 
klart under början av 2023.  

VA-avdelningen har en fortsatt hög utbyggnadstakt 
för att bidra till en fungerande infrastruktur för såväl 
bostäder som företagsetableringar. VA-avdelningen 
är med i alla utbyggnadsprojekt där kommunalt vat-
ten och avlopp är beslutat.  

 

Falköping – en drivande aktör 

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

Förvaltningen har även en ambition att försöka bi-
dra till en utveckling av näringar inom den gröna 
sektorn samt öka medvetenheten kring hållbarhets-
frågor. 

 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt främjar före-
tagens möjlighet att delta i upphandlingar.  

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen har gjort ramav-
talsupphandlingar på hantverkartjänster. Ramavtals-
upphandlingar om konsulttjänster har inletts och 
dessa slutförs under 2022. Avdelningen har haft två 
informationsmöten inför upphandlingen av hant-
verkartjänsterna. 

Kostavdelningen genomför numera sina livsmedels-
upphandlingar tillsammans med ett antal andra kom-
muner i Skaraborg via Skövde upphandlingsenhet. 
Senast valde man att avbryta Falköpings kommuns 
del när det gällde mejerivaror då det hela inte riktigt 
gick som man ville. Allt i ett försök att få till avtal 
med lokala företag. Informationsmöten har hållits 
gällande upphandlingen av mejerivaror för Falkö-
pings kommuns del och ett avtal beräknas bli klart 
under 2022. 

Avtal har efter en direktupphandling slutits med LK 
Vilt AB i Skara om leveranser av viltkött. 

Inför upphandling av maskiner/fordon förs dialog 
med de lokala företagen om de behov som finns och 
hur marknaden kan matcha dessa. Diskussioner förs 
bland annat om hur marknaden har utvecklats sedan 
de senaste inköpen, för att på så sätt få input till hur 
fordonsparken kan utvecklas. 

VA-avdelningen har gjort en ny upphandling på 
schaktfri renovering av avloppsledningar. Att reno-
vera avloppsledningar med schaktfria metoder sparar 
både pengar och miljö då man inte behöver gräva för 
att förnya. Under hösten gjordes en upphandling av 
spolning och filmning av kommunala avloppsled-
ningar. 
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Motivering till målbedömning: 

Förvaltningen blir klara i tid med all grundläggande 
infrastruktur för att företagens etableringar ska 
kunna startas enligt plan. Dessa jobb har alltid hög 
prioritet då förseningar annars kan bli kostsamma för 
berörda företag. 

Vi är aktiva för att inkludera lokala företag i nya 
upphandlingar på olika vis. 

Målbedömning 

 

 

  

K ommunikativ  indikator  2 018      2 019      2 020      2 021     Tre nd 

Har informationsmöten hållits?  (ja/nej) J a J a J a J a

Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 

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

 

 

En lärande och utvecklande 
verksamhet  

En lärande och utvecklande verksamhet 
bygger på flera delar. 

En stor bit i detta är att kunna rekrytera kvalificerad 
personal till olika arbetsuppgifter samt att kunna be-
hålla befintlig kompetent personal. 

 

Delmål: att samarbete med kommuninterna och ex-
terna utbildare ska finnas för att på så sätt säkerställa 
att personer utbildas med de spets- och breddkompe-
tenser som behövs nu och framöver inom samhälls-
byggnadsförvaltningen. 

Aktiviteter: Förvaltningen försöker bereda plats för 
olika typer av praktikanter. Förvaltningen har bland 
annat arbetat för att hitta feriepraktikantplatser som 
har kunnat fungera i dessa Corona tider. Detta har 
varit av stor betydelse eftersom till exempel social-
förvaltningen inte kunnat ta emot feriepraktikanter i 
samma omfattning som vanligt. Både Park/gata och 
städavdelningen har kunnat ta emot fler ferieprakti-
kanter än innan Corona epidemin startade. Fastighet 
har under sommaren tagit något färre feriepraktikan-
ter än tidigare. De hade kunnat ta emot några till 
men det fanns inga intresserade elever. 

Under 2021 tog VA avdelningen emot 4 praktikant-
elever från nionde klass samt två feriepraktikanter.  

Kostavdelningen ställer praktikplatser till förfogande 
internt till Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 
genom deras lärlingsutbildning och den språkför-
stärkta kockutbildningen för vuxna. Även externa ut-
bildare erbjuds praktikplatser inom verksamheten. 

Biogasanläggningen har normalt ganska många stu-
diebesök men under pandemin har detta begränsats 
och endast ett besök av andra kommuner har genom-
förts. Kommunstyrelsens arbetsutskott har besökt 
den nya anläggningen och informerats om drift, eko-
nomi och miljövinster med anläggningen. 

Städavdelningen tillhandahåller praktikplatser vilka 
kan variera beroende på vilka behov som arbets-
marknadsåtgärden gäller. Behovet kan gälla språkut-
veckling, yrkesutbildning, ökad tillgänglighet på ar-
betsmarknaden, ferieplatser etc. Arbetsmarknadsåt-
gärderna sker främst genom intern samverkan men 
andra aktörer kan också förekomma. Under 2021 har 
tre extratjänster varit aktuella varav en kvarstår vid 
årsskiftet. Avdelningen har också tillhandahållet tre 
platser för Connect 2.0 varav två kvarstår vid års-
skiftet.  

 

Delmål: att säkerställa att relevant kompetensut-
veckling för all personal erbjuds kontinuerligt. 

Aktiviteter: På lite längre sikt ska de flesta fastig-
hetsskötartjänster uppgraderas till fastighetstekniker. 
Detta ska ske dels genom nyrekrytering vid nyan-
ställning dels genom vidareutbildning av den befint-
liga personalen. 

Fastighetsavdelningen har haft en heldagskurs om 
fastighetsägarens ansvar rent juridiskt. 

En digital utbildning i yrkessvenska för lokalvårdare 
startade under våren och har genomförts under stora 
delar av 2021. Under hösten startade ytterligare en 
utbildning i yrkessvenska för lokalvårdare, vilken 
kommer pågå fram till våren 2022. En förnyelse av 
PRYL-certifiering  för berörda lokalvårdare skedde i 
december.  

Park/Gata har kontinuerligt utbildningar för att sä-
kerställa god arbetsmiljö och trygga säkerheten för 
personalen. Avdelningen har nyligen hjälpt personal 
med att komplettera sitt körkort med C-behörighet. 
Personal som kör lastbil i tjänsten erbjuds nu YKB-
utbildning (YrkesKompetensBevis) som numera är 
ett lagkrav. 

VA-avdelningen har återkommande utbildningar 
inom arbetsmiljön. Avdelningens tekniker har fått 



nämndsberättelse 

verksamhetsredovisning för år 2021 I tekniska nämnden I 15 

dricksvattenprovtagningsutbildning för att kunna ef-
fektivisera arbetet runt dricksvattenkontrollerna. Ge-
nom att kunna ta prover själva minskas provsvarsti-
den samtidigt som flexibiliteten ökar. Även utbild-
ning på provtagning på avloppsidan har genomförts.  

För hela förvaltningen diskuteras behoven av kom-
petenshöjning vid minst varje utvecklingssamtal. 

Biogasen har distansutbildat nyanställda inom gas-
säkerhet samt utbildat driftchefen till gasförestån-
dare. 

Fortbildning inom kostavdelningen förutsätter ofta 
att man kan träffas fysiskt och den möjligheten har 
varit starkt begränsad under året. I november lycka-
des dock en heldag genomföras för att inspirera 
kockar till kreativt tänkande när det gäller servering 
av fisk. Utöver det har avdelningen deltagit i digitala 
workshops kopplade till klimatlöftena och ledningen 
på avdelningen har erbjudits och deltagit i andra di-
gitala fortbildningar med olika rubriker. 

 

Delmål: att förvaltningen jobbar aktivt med tillitsba-
serat ledarskap och arbetar för en god arbetsmiljö 
som leder till att personalen trivs och vill bli kvar 
inom förvaltningen. 

Aktiviteter: Förvaltningen arbetar för att skapa tyd-
liga ansvarsområden och många kontaktytor för dia-
log mellan yrkesgrupper för att skapa bra arbetsflö-
den. Eventuella problem hanteras när de dyker upp. 
Detta skapar en trygg arbetssituation. 

Park/Gata väljer att genomföra vissa projekt helt i 
egen regi för att säkerställa kompetens och skapa lite 
nya utmaningar för personalen. Detta gör även att 
personalen utvecklas som beställare av externa tjäns-
ter. Ett exempel på detta är etapp 2B på Fåraberget 
som utförs helt i egen regi. 

VA-avdelningen har arbetat med att öka kompeten-
sen runt arbetsmiljöfrågor och ett förbättrat inform-
ationsflöde för att skapa en involverande arbetsmiljö 
och en ökad tillit. 

 

En annan del, av att vara en lärande och utveck-
lande verksamhet, är att förvaltningen ska ha ett 
långsiktigt perspektiv på sina verksamheter i syfte 
att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle som tar 
miljö- och klimatansvar för att göra så litet klimat-
avtryck som möjligt. 

 

Delmål: att optimera de system och processer som 
finns i verksamheterna på ett så bra sätt som möjligt 
för att bli så ändamålsenliga som möjligt. 

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen arbetar aktivt ge-
nom sina regelbundna ”lokalgruppsmöten” med 
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvalt-
ningen samt kultur- och fritidsförvaltningen för att 
effektivisera användandet av kommunens lokaler, 
både ägda och inhyrda. Avstämning sker av hur lo-
kalbehoven förändras och kan samordnas både på 
kort och lång sikt. 

Städavdelningen utför kvalitativ städning och perio-
diskt rengöring vilket är viktig för att inte få försäm-
rade arbetsmiljöer och ökat slitage av kommunens 
fastigheter. Att fastigheter/lokaler städas och under-
hålls på rätt sätt med utbildade lokalvårdare för att 
skapa långsiktig hållbarhet är viktigt.  

VA-avdelningen renoverar ledningsnätet genom re-
lining för att minska belastningen på avloppsre-
ningsverken. Sammantaget för alla ledningstyper 
blir den så kallade ”hundraårstakten” 0,5 % för året. 
En variation mellan olika ledningstyper finns dock, 
spillvattenledningarna ligger på 0,7 %, dricksvatten-
ledningar på 0,5 % och dagvattenledningar på 0,4 %. 

Kommunens LORA-system (överföring av sensorin-
formation via radionät) har börjat användas av VA-
avdelningen till bevakning av flöde och tryck på 
dricksvattenledningar för att tidigt upptäcka läckor 
på nätet. Arbetet med att införliva Lora i VA-avdel-
ningens styrsystem pågår. På detta sätt kan man få 
en samlad bild av anläggningarna.  

Implementering av underhållssystem Maint Master 
har påbörjats. Arbete med implementeringen är 
flerårig och syftet är att optimera drift och processer 
på VA-anläggningar. Även biogasen använder Maint 
Master. 

VA-avdelningens verksamhetssystem Valvet har un-
der året bytt databas vilket inneburit en bättre funk-
tionalitet samt besparingar i licenskostnader. Valvet 
fortsätter att utvecklas och användas för att lagra in-
formation om ledningsnät och arbeten som utförs. 
Hittills i år har vi lagrat ca 800 kartkopplade bilder 
på ledningsarbeten.  

VA-avdelningen arbetar hela tiden för att minimera 
bräddning av avloppsvatten. Under 2021 behandla-
des 2 809 732 m³ av avloppsvatten, 8539,4 m³ blev 
bräddat varav 973,6 m³ var obehandlat. Detta ger en 
bräddningsprocent på 0,34 %. 

Park/gata har under 2021 startat ett nytt förvaltnings-
system för att övervaka och samordna grävarbeten 
på kommunala gator. Systemet gör det lättare att 
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hitta samordningsvinster mellan olika ledningsägare 
i Falköping. Det innebär också att kommunen tar ett 
steg framåt i övervakandet av pågående grävarbeten 
i kommunen. Genom avgifter minskas risken för att 
externa grävarbeten blir stående öppna under onö-
digt lång tid, vilket försämrar trafikföringen i kom-
munen.  

Park/gata har även tagit fram nya rutiner för asfalts-
planering och utläggning av asfalt, vilket kommer att 
minska riskerna för att befintliga betäckningar blir 
överasfalterade.  

 

Delmål: att genom att göra bra inköp och upphand-
lingar, minska klimatavtrycket och därmed öka för-
valtnngens miljöansvar. 

Aktiviteter: Förvaltningen kommer att se över de 
kommande maskininköpen för att de ska följa kom-
munens klimatstrategi. Detta innebär bland annat att  
inköp görs som matchar förvaltningens behov och 
inte ger en massa överkapacitet som aldrig kommer 
att utnyttjas. 

Kommunens nu gällande avtal avseende elenergi är 
upphandlat med krav på bra miljöval. 

Städavdelningens upphandling av städkemikalier 
och städutrustning samordnas via Skövde upphand-
lingsenhet. I denna upphandling ingår flera kommu-
ner i Skaraborg. Arbetet med granskning av kemiska 
hälsorisker har resulterat i en förbättring både avse-
ende arbetsmiljön för lokalvårdare, men även till en 
minskad miljöpåverkan.   

VA-avdelningen har gjort en upphandling av reno-
vering av avloppsrör via ”flexibel foder”, en schakt-
fri metod som sparar miljön. För att minska energi-
förbrukning på reningsverket Hulesjön gjordes ana-
lyser som resulterade i en installation av en ny kon-
densator. Investeringen har en återbetalningstid på 2 
år.   

På VA-avdelningens driftsenhet har i år ett arbete 
pågtt med att arbeta i enlighet med metoden 5S.  (5S 
är en japansk steg-för-steg metod, som rätt tilläm-
pad, skapar och upprätthåller ordning och reda på ar-
betsplatsen.). Arbetet syftar till att skapa struktur i 
allt arbete på enheten och optimering av lager och 
inköp av material. 

Inom ramen för kraftsamlingen ”Klimat 2030 – 
Västra Götaland ställer om” har kommunen avgett 
ett antal löften, för 2021, som alla är tänkta att bidra 
till en minskning av klimatpåverkan. Kostavdel-
ningen har där bidragit till full måluppfyllelse avse-
ende minskning av mängden koldioxidekvivalenter 

av inköpta livsmedel. Målet var satt till 1,7 kg CO2e 
per kg inköpta livsmedel och avdelningen nådde så 
lågt som 1,5 kg CO2e. 

 

Systemeffekter i verksamheterna 

För att kunna dra fördel av hela kommunens kompe-
tenser behövs fortsatt utveckling av samarbetet med 
andra avdelningar, förvaltningar och externa orga-
nisationer. Detta kan t.ex. ske genom mera process-
baserade arbetssätt.  

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt 
i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärl-
dens förändringar på ett lämpligt sätt och medbor-
garnas behov. 

En stor utvecklingspotential finns i digitaliseringen 
av samhället som vi bör vara en del av.  

 

Delmål: att tänka mer processbaserat runt förvalt-
ningens kärnverksamheter och identifiera utveckl-
ingsområden utifrån såväl medborgarnas behov och 
förväntningar, som lagställda krav. 

Aktiviteter: Vid projektering av nya byggnader: 
Projektledare, förvaltare och driftsavdelning pratar 
om utformningar som skapar smidighet och bra ar-
betsflöden. Verksamheterna beskriver sina behov 
och alla dessa synpunkter jämkas ihop till en lösning 
som blir så optimal som möjligt för alla parter över 
tid. 

För befintliga byggnader: Förvaltare pratar med 
verksamheten om verksamhetens behov och sina un-
derhållsplaner för att minska risken för felpriorite-
ringar. Detta sker främst via lokalgrupperna. 

VA-avdelningen: Ett stort arbete med egenkontroll-
programmen på reningsverken har påbörjats. Egen-
kontrollprogram för C-anläggningar och Hulesjöns 
reningsverk är färdiga och inskickade till tillsyns-
myndigheten (MÖS) och arbete med resterande an-
läggningar pågår. Egenkontrollprogram är lagstad-
gade enligt Miljöbalken och egenkontrollförord-
ningen.  

Kostavdelningen arbetar för ett utökat samarbete 
med barn- och utbildningsförvaltningen för att tyd-
liggöra att skolmåltiden är en del av utbildningen 
och att det med ett utökat samarbete finns förutsätt-
ningar att påverka eleverna i en mer hållbar riktning. 

För biogasen har under året arbetet med certifiering 
enligt SPCR120 fortgått och prövoåret avverkats; 
vilket normalt borde leda till ett godkännande under 
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2022. Möjligheten till fysiska möten har under året 
emellertid varit begränsade, vilket kommer att för-
sena godkännandet då fysisk avsyning krävs för fullt 
godkännande. Certifieringen säkerställer kvaliteten 
på biogödseln och möjliggör för att gå vidare med 
KRAV-certifiering. 

Park/gata har ett pågående projekt med att inventera 
skolvägar med hjälp av skolbarn som digitalt marke-
rar färdväg och upplevda risker. Detta arbete har 
dock varit tvungen att pausas under COVID-19 peri-
oden då besök i skolorna inte varit möjligt.  

 

Delmål: att med hjälp av omvärldsanalys se var och 
hur förvaltningen kan digitalisera tjänster och varor 
så att verksamheterna blir effektivare och mer kvali-
tetssäkrade. 

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen arbetar med att 
succesivt byta ut gamla låssystem till låssystem med 
elektroniska programmerbara nycklar.  

Kommunens fastigheter utrustas allt eftersom med 
modern styr- och reglerteknik, för att bli mer energi-
effektiva. Detta kräver i sin förlängning mer utbil-
dade fastighetsskötare/fastighetstekniker. 

Städavdelningen följer utvecklingen av maskiner 
med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. 
Samverkan med verksamheter kommer behövas, 
samt en översyn av vilka av kommunens lokaler som 
har sådan utformning att det är möjligt med en in-
stallation.  

Park/Gata har tagit fram en digital asfaltsbeställning 
gentemot avdelningens ramavtalsleverantör, som 
även synkar mot andra digitala system, vilket mins-
kar risken för felbeställningar. Systemet bidrar till en 
snabbare handläggning.  

VA- avdelningen har börjat använda en SMS-tjänst 
vid byte av vattenmätare och även vid driftstörningar 
på nätet. Att man aviserar byte av vattenmätare via 
SMS har avsevärt förbättrat processen. Abonnen-
terna är mer uppmärksamma på den bokade tiden 
och har större möjlighet att vara hemma vid bytet.   

Den nya biogasanläggningen för rötning, som är 
automatiserad och övervakas med den senaste tekni-
ken samt införandet av kontrollrutiner enligt 
SPCR120, ligger i topp vad gäller optimering av 
energi, miljö och klimat. 

 

Verksamheterna är till för 
kommuninvånarna 

Förvaltningen ska ses som möjliggörare och möta 
utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. 
Förvaltningens alla verksamheter och varje medar-
betare bidrar till en god kvalitet genom att alla be-
handlas lika och rättvist och att relationerna känne-
tecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande  

Utifrån detta ska förvaltningen skapa goda förutsätt-
ningar för att utveckla och tillhandahålla service 
och tjänster med hög kvalitet och bra bemötande, 
som utgår från helheten och förenklar vardagen för 
medborgarna 

 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt tar reda på 
vad förvaltningens kunder önskar av, och hur nöjda 
de är med, förvaltningen. 

Aktiviteter: Synpunktshanteringen, DF-respons, är 
en del i denna process. Löpande utvärderingar av 
dessa synpunkter sker och upplevs som ett stöd i pla-
neringen av arbetet inom Park/Gata, som får den 
klart största andelen av de synpunkter som inkom-
mer via DF-respons. I medborgarenkäten får framför 
allt Park/Gata stort input i dessa frågor. 

Fastighetsavdelningen gjorde en NKI-undersökning 
under 2020, en undersökning som kommer att följas 
upp regelbundet. En del av det som framkom i denna 
undersökning har avdelningen arbetat aktivt med un-
der 2021.  

Kostavdelningen har under tidig vår genomfört digi-
tala uppföljningar av vad eleverna tycker om skol-
maten, i samarbete med Unga kommunutvecklare. 
Resultatet visar att 58,3 % av grundskoleeleverna 
och 35,6 % av gymnasieleverna är nöjda eller 
mycket nöjda med skolmaten i sin helhet.  

Under hösten har uppföljningar genomförts på ut-
valda skolor genom så kallade dialogkafé, också 
detta i samarbete med Unga kommunutvecklare. Vid 
dessa tillfällen har eleverna haft möjlighet att fram-
föra synpunkter och komma med förslag på förbätt-
ringsområden gällande skolmåltiden. 

Avdelningen har ständigt matsvinnet i fokus och för 
2021 har kommunen avgett ett klimatlöfte gällande 
matsvinn. Målet för klimatlöftet har avdelningen inte 
lyckats uppfylla, men sammanställningen för året 
pekar på att mängderna sjunker. 

VA-avdelningen får mycket information om vad de-
ras kunder tycker via sin kundtjänst samt via DF re-
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spons. I sista medborgarundersökningen låg VA-av-
delningen i toppen på rankningen och avdelningen 
strävar efter att behålla placeringen.  

Städavdelningen arbetar genom samverkan med 
verksamhetsansvariga. Det sker genom direktkon-
takter samt städråd. På städråd säkerställs gällande 
överenskommen lokalvårdsbeskrivning, förvänt-
ningar respektive nöjdhet och hur slitage och ned-
skräpning påverkar allas arbetsmiljö.   

Städavdelningen genomför kontinuerligt uppfölj-
ningar med verksamheterna genom städråd och be-
sök direkt på plats. Ett arbetssätt som avdelningen 
arbetat med över tid och som bygger på tillit mellan 
städavdelningen och verksamheterna. Vid dessa mö-
ten fås återkoppling i realtid och goda relationer 
byggs.  

Under 2021 skickade städavdelningen ut en enkät till 
12 arbetsplatser med frågor om nöjdhet och samar-
bete. Enkäten gick ut till grundskolor gällande för-
skoleklass till årskurs 6, Ållebergsgymnasiet, Kul-
turskolan, SPC och Familjecentralen. Svarsfrekven-
sen blev 91,7 %. Svaren visar på att mer än två tred-
jedelar av de tillfrågade är nöjda med det som utförs 
och färre än en tredjedel kan se ett behov av eventu-
ellt ändrade städfrekvenser/moment. Samarbetet 

med städavdelningen ses som övervägande bra eller 
mycket bra.  

Förvaltningen har anmält sig till en medborgarun-
dersökning, ”Kritik på teknik” som genomförs i 
SKRs regi och som undersöker nöjdheten hos invå-
nare gällande VA, avfall och drift av infrastruktur 
såsom gator, gång och cykelbanor. Undersökningen 
kommer att genomföras under våren 2022. 

Kostavdelningen har inte, på grund av pandemin, 
kunnat följa upp vad brukare inom särskilt boende 
tycker om maten. En enkät till brukare inom ordinärt 
boende har dock gått ut och återigen blir betyget på 
helheten för måltiden mycket gott. 

 

Övrigt: 

Sedan 2020 genomför kostavdelningen mätningar 
där de följer upp och redovisar mängden matsvinn 
enligt den mall som livsmedelsverket skapat för att 
kunna göra jämförelser mellan olika kommuner. 
Livsmedelsverket har sedan 2020 ändrat i sin  mall 
vilket innebär att mängderna från och med 2020 inte 
längre redovisas i % utan i gram och uppdelat på 
förskola, skola och äldreomsorg. 
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Från och med hösten 2020 redovisas kökens olika svinn på nytt sätt enligt den nationella metod som Livsmedels-
verket lagt grunden till och de nya siffrorna är därmed inte jämförbara med tidigare siffror. De redovisar numera 
i enheten gram per portion och inte som tidigare i procent. Därav följer en ny redovisning enligt tabell nedan. 

 

  

K ommunikativ  indikator  2 018      2 019      2 020      2 021     T re nd 

Kökens kökssvinn ska minska (%) ¹⁾ 6,8 5,8 iu ⁶⁾

Kökens tillagningssvinn ska minska. (%) 1 2,9 1 0,0 ²⁾ 1 1 ,1  ²⁾ iu ⁶⁾

Tallrikssvinnet i kökens matsalar ska minska. (%) 5,5 5,2 ²⁾ 6,1 ²⁾ iu ⁶⁾

Andel elever som är nöjda med maten ska öka. (%) 38 ³⁾ iu iu 58,3

Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med maten ska öka. (%) 77,8 78,9 76,6 iu

Andel brukare i ordinärt boende som är nöjda med maten ska öka. (%) ¹⁾ 89,7 92,1 90,4

Förbrukning av energi i ägda lokaler (kW h/m²) 129 123 113 123

Andelen kunder som är nöjda med fastlagd städkvalité. (%) Påbörjat iu 93,7 ⁴⁾ 69,2 ⁴⁾

1 % av VA:s lednings-nät renoveras årligen. (%) 0,73 0,84 0,8 0,5

S vinnet av dricksvatten ska minska, andel svinn. ( %) 8,9 5 ,3 5 ,7 3 ,2

Bräddning (utläckage) av orenat avloppsvatten ska minska. (m³ resp 
andel brädd i ‰)

398 / 0,22
2 083 / 

0,99
2 760 / 

1,13
974 / 0,34

Mängden behandlat rötbart organiskt material ökar. (Ton) (Ny 
formulering) 

4768 5901 5280 5789

Mängden producerat klimatneutralt bränsle från organiskt avfall ökar. 
(MW h)

4309 4264 4032 3924

Antal kvadratmeter i ägda fastigheter (fastighetsavdelningen)  (m² BR A) 
(Ny)

236 870

Antal kvadratmeter i förhyrda fastigheter (fastighetsavdelningen)  (m² 
BR A) (Ny)

44 629

     varav inom koncernen (m² BR A) 15 066

     varav moduler  (m² BR A) 3 063

  ¹ ⁾  Ny indikator från och med 2020.

  ⁴⁾ Det är förskolor, bibliotek, museum och verksamhet inom Kompetens- och arbetslivsförvaltningen som tillfrågats, totalt 21 st.
     S varsfrek vensen är 76 %

  ²⁾ Beräkningarna är fr.o.m. hösten 2019 gjorda enligt den nationella metod som Livsmedelsverket lagt grunden till och därmed inte jämförbara med
     tidigare mätningar.

  ⁴⁾ Enkäten gick  ut till grundskolor gällande förskolek lass till årskurs 6, Ållebergsgymnasiet, Kulturskolan, SPC och Familjecentralen. 
      S varsfrek vensen är 91 ,7 %. 

  ⁴⁾ Från och med hösten 2020 redovisas resultaten enligt den nationella metod som Livsmedelsverket lagt grunden till och är därmed inte jämförbara
      med tidigare siffror. Resultat enligt ny metod redovisas i separat tabell.

  ³⁾  Under 2018 gjordes bara två enkäter, till skolorna Gustaf Dalén och Kyrkerör.

K ommunikativ  indikator  2 020      2 020      2 021      2 021     
Kökens kökssvinn ska minska (g/port) VT-2020 HT-2020 VT-2021 HT-2021
Förskola iu 1 2 1 1 9
S kola iu 6 6 6
Äldreomsorg iu 1 8 21 1 9

Kökens tillagningssvinn ska minska (g/port) VT-2020 HT-2020 VT-2021 HT-2021
Förskola iu 29 26 25
S kola iu 20 21 1 6
Äldreomsorg iu 85 62 75

T allrikssvinnet i kökets matsalar ska minska (g/port) VT-2020 HT-2020 VT-2021 HT-2021
Förskola iu 1 6 1 5 1 8
S kola iu 22 1 9 21
Äldreomsorg iu 28 28 32
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Motivering till målbedömning: 

Förvaltningens personal har erbjudits många utbild-
ningar. Digitaliseringen har dessutom inneburit en 
möjlighet för fler utbildningar ur både tids- och kost-
nadsaspekt. 

Förvaltningen ligger bra till i medarbetarenkäten.  

Under denna sommar; trots Covid-pandemi, har för-
valtningen lyckats ordna fler sommarpraktikplatser 
än vanligt, vilket behövts då omsorgen inte kunnat 
erbjuda platser i samma omfattning som brukligt. 

Förvaltningen tar kontinuerligt till sig ny teknik och 
hittar även nya användningsområden för den, exem-
pelvis LORA-systemet (P/G, VA). Detta till gagn 
både internt och för våra invånare i kommunen.  

Målbedömning 

 

 

 

 

 

  

Mindre  God Godtagbar God Mycke t god 

X
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Personalredovisning  

personalredovisning 

Städavdelningen förändras i takt med ny-, till- och 
ombyggnationer vilket följer den fleråriga investe-
ringsplanen. Verksamheternas flyttningar till och 
från ersättningslokaler är en utmaning för avdel-
ningen. Dimensionering och rekrytering av personal 
måste anpassas. Personal erbjuds utökad arbetstid 
upp till heltid och i övrigt återbesätts tjänster vid 
behov. Under året är det främst socialförvaltningens 
flytt till Ranliden som påverkat mest. Det har inne-
burit att arbetsplatser såsom delar av Collegium 
Park, Trinnöjegatan 3, Stadshuset m.fl. lämnats.  

På VA-avdelningen har det under 2021 varit en del 
personalförändringar. I sommar tillträde ny VA-
chef med enklare förändring i organisationen. Un-
der året har det varit ett antal pensionsavgångar som 
har återbesatts. 

 

kompetensförsörjning 

Kostavdelningen har under året valt att återgå till en 
organisation med en heltidsanställd måltidsutveck-
lare. Ett utökat samarbete med barn- och utbild-
ningsförvaltningen och socialförvaltningen krävs 
om framgång ska nås i det gemensamma arbete gäl-
lande hållbara måltider. Utökning av tiden som 
verksamheten ställer till förfogande till andra för-
valtningar för fortbildning, utvecklande av matråd 
och en implementering av måltider som en mer in-
tegrerad del av skolan. 

I övrigt har den kompetens och den bemanning som 
var planerad för 2021 behövts, därför har de pen-
sionsavgångar, uppsägningar och tjänstledigheter 
som inträffat under året ersatts. Tillgången till rele-
vant kompetens är märkligt låg. Det fanns en tro att 
all restaurangpersonal som under pandemin blivit 
av med sina arbeten skulle se tjänster inom kommu-
nal förvaltning som attraktivt. 

Städavdelningens målsättning är att samtliga lokal-
vårdare har grundläggande lokalvårdsutbildning 
med möjlighet till PRYL-certifiering. Ytterligare en 
till två dagars fortbildning sker per år.  

Med medel från Omställningsfonden har digital ut-
bildning i Yrkessvenska för lokalvårdare genom-
förts. Ytterligare en grupp lokalvårdare har fått 
möjlighet under 2021. Utbildningen är förlängd till 
delar av 2022. Yrkeskompetens är viktig för en at-
traktiv arbetsgivare. 

Fastighetsavdelningen har som målsättning att be-
fintliga fastighetsskötartjänster uppgraderas till  fas-
tighetstekniker. Det ska ske dels genom nyrekryte-
ring vid nyanställning, dels genom vidareutbildning 
av befintlig personal. 

 

Personalmässiga förändringar jämfört med 
personalplaneringen 

Kostavdelningens verksamhet har, totalt sett, inte 
föranlett några personalförändringar i antalet tjäns-
ter. Men i samband med en uppsägning från en av 
kökscheferna valde avdelningen att organisera om 
och antalet kökschefer har därmed minskat med en 
tjänst under 2021. 

Städavdelningen har påverkats av det fortsatta städ-
behovet i delar av Collegium Parks lokaler samt 
Motionscentralen som har städbehov av låg- re-
spektive högsäsong. Campingen har också fortsatt 
städats under året i väntan på beslut för den fortsatta 
driften.  

PERSONALREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 

Antal anställda

Tillsvidare anställda 332 328

Visstids anställda 14 18

Timanställda 56 50
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Frånvaro 

Sjukfrånvaro för samtliga anställda per avdelning 
inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av till-
gänglig ordinarie arbetstid). Hälsotalen redovisas 
från och med 2021 enligt följande:  
1. januari- april 
2. januari-augusti 
3. januari-december (årsredovisning) 
Syftet med denna redovisning är att se förändringen 
över året. 

Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror för-
sämring och svarta ingen större skillnad mot samma 
period föregående år. 

Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare 
har 35,92 % ingen sjukfrånvaro alls under 2021 
(37 % 2020) och 18,8 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 
2021 (16 % 2020). 

Den totala sjukfrånvaron inom Samhällsbyggnads-
förvaltningen är  6,6 % och den totala sjukfrånvaron 
för hela kommunen är 7,1 %.  

2021 är ett speciellt år i sjukfrånvarostatistiken pga. 
pandemin Covid-19 och andra sjukskrivningsregler. 

  

Sjukfrånvaro samhällsbyggnadsförvaltningen 2021 

 

Sjukfrånvaron redovisas för samtliga anställda inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). 
 

 

 

 

  

2020 2021 
Kvinnor
2020 

Kvinnor
2021 

Män 
2020 

Män 
2021 

Varav 
över
 60 dgr 
2020 

Varav 
över
 60 dgr 
2021 

 – 29 år 
2020 

 – 29 år 
2021 

30 – 
49 år 
2020 

30 – 
49 år 
2021 

50 år – 
2020 

50 år – 
2021 

Totalt 7,3% 6,6% 8,7% 8,6% 5,1% 3,7% 33,0% 37,7% 6,6% 7,0% 6,6% 6,6% 7,9% 6,5%

Avdelning Totalt Kvinnor Män 
Varav över

 60 dgr 

4,2% 10,1% 3,8% 40,1%

(8,1%) (9,8%) (7,5%) (24,3%)

11,7% 13,0% 6,4% 47,5%

(12,1%) (12,9%) (9,0%) (41,7%)

4,0% 4,5% 3,9% 20,0%

(3,7%) (3,3%) (3,8%) (9,5%)

5,3% 5,7% 2,4% 20,5%

(5,3%) (5,6%) (2,4%) (19,5%)

5,1% 5,1% 0,0% 0,0%

(1,7%) (1,7%) (0,0%) (0,0%)

1,4% 3,0% 0,9% 0,0%

(3,3%) (4,1%) (3,0%) (34,6%)
VA avdelningen

Fastighetsavdelningen

Kostavdelningen

Park/Gata avdelningen

Städavdelningen

Växel/reception
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

 

Nämndens resultat för 2021 är -192 608 tkr vilket är 
104,0 % av budgeten. Avvikelsen för 2021 visar på 
ett underskott med – 7 445 tkr. 

Den största avvikelsen hänför sig till rivningen av 
Stenstorpsskolan som inte varit budgeterad, totalt 
9 557 tkr. 

Nämndens utfall har påverkats av konsekvenserna 
av pandemin Covid-19 då verksamheterna som ser-
vas delvis haft distansundervisning samt att vissa 
verksamheter har varit stängda. Efter sommaren har 
det dock börjat att återgå till mer normalläge. 

Intäkterna är -4 266 tkr lägre än budgeterat.  

De externa intäkterna (avgifter mm) har minskat på 
kostavdelningen p.g.a. Covid -19 och inställda ex-
terna evenemang.  

Statsbidragen överstiger budget då ersättning för 
sjuklönekostnaden utgår för januari – september på 
grund av Covid-19. 

Den minskade interna intäkten beror på att en beräk-
nad internhyra för Vindängens skola har korrigerats 
under året, detta ger en avvikelse på – 5 700 tkr. 

De interna intäkterna ökar jämfört med föregående 
år samtidigt som även de interna kostnaderna ökar, 
detta beror på att vi numera brutto debiterar intern-
hyrorna från 2021. 

Personalkostnader är lägre än budgeterat, detta kan 
delvis förklaras av att vissa verksamheter tillfälligt 
har stängts igen p.g.a. Covid -19. Personal har omdi-
rigerats och kunnat täcka upp vid frånvaro och vika-
riekostnaden har därför minskat. 

Verksamhetskostnaderna ligger över budgeterat vil-
ket kan förklaras av rivningen av Stenstorpsskolan 
som inte var budgeterad.  

Verksamhetskostnader ökar jämfört med föregående 
år p.g.a. ökade skötselytor för park/gata samt ökade 
lokalytor för fastighetsavdelningen. Detta påverkar 
även personalkostnaderna som ökar jämfört med ti-
digare år. 

Kapitalkostnader ligger på ungefär samma nivå som 
föregående år. En sänkning av internräntan har 
gjorts från 2%  till 1,25 % 2021. Sänkningen har 
mötts av ökade kapitalkostnader då nya investe-
ringar har aktiverats och tagits i bruk. Avvikelsen 
beror på att aktiveringar av projekt gjorts under året. 
Detta genererar kapitalkostnader som inte ligger 
med i budget. 

Interna kostnader ligger över budgeterat då de egna 
fordonen på både park/gata och fastighetsskötsel bli-
vit dyrare än budgeterat då nya fordon har köpts in.

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2020 

Intäkter

Avgifter mm 5 495,6 5 395,0 6 904,0 -1 509 5 096,0

Statsbidrag 5 478,6 5 490,6 3 283,0 2 208 3 970,0

Övriga intäkter 16 087,2 16 688,0 16 111,0 577 15 931,0

Interna intäkter 318 231,7 347 308,8 352 850,0 -5 541 344 136,0

Summa intäkter 345 293 374 882 379 148 -4 266 369 133

Kostnader

Personalkostnader -151 766,3 -158 400,3 -163 728,0 5 328 -159 866,0

Verksamhetskostnader -173 219,5 -192 612,7 -188 261,0 -4 352 -184 567,0

Kapitalkostnader -121 216,2 -116 730,0 -115 919,0 -811 -116 733,0

Interna kostnader (inkl. internhyra) -74 019,2 -99 747,3 -96 403,0 -3 344 -98 535,0

Summa kostnader -520 221 -567 490 -564 311 -3 179 -559 701

ÅRETS RESULTAT FÖR 
SKATTEFINANSIERAT 

-174 928 -192 608 -185 163 -7 445 -190 568
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Verksamhetsredovisning 

Park/gata 
Inför 2021 har Park/gatas budget justerats för bl.a. 
utökade skötselytor och indexökning för externa 
kostnader. Den 1 april har driften av friluftsområdet 
Mösseberg omorganiserats till Kultur och Fritid, 
vilket innebär att både personal och budget flyttats 
dit. 

Park/Gatas utfall för helåret 2021 är – 1,1 mnkr. 
Orsaken är framförallt omfattande kostnader för 
järnvägsverksamheten på Marjarp samt att fler tim-
mar som lagts på parkunderhåll under första delen 
av året. Strategiska medel har beviljats för Sommar-
gatan 2021 men budget för detta ligger på kommun-
styrelsen och utfallet ligger kvar på tekniska nämn-
den, detta gör att avdelningen gör ett större under-
skott om ca 0,5 mnkr. I stort sett följer ändå utfallet 
den planerade budgeten och avdelningens resultat 
avviker endast med 0,64% sett till omsättningen.  

Trots en lång vinter med många insatser för vinter-
väghållning har kostnaderna kunnat hållas inom 
budget då de mest kostnadsdrivande aktiviteterna 
ändå kunnat undvikas. I samtliga tätorter har 
vårsopningen, som är en del av vinterväghåll-
ningen, sopats i egen regi utan externa aktörer. 
Detta som en del i besparingsåtgärderna. vilket 
medfört att kostnaderna kunnat hållas nere med ca 
0,1 mnkr. 

Kost 
Kostavdelningen har gjort ett stort överskott under 
2021 på 5,4 mnkr. Orsakerna till detta beror bland 
annat på att de åtgärder avdelningen vidtagit inför 
2021 för att möta den besparing som lades på verk-
samheten, har haft genomslag. Utöver det har anta-
let serverade portioner ytterligare minskat i jämfö-
relse med 2020 och de priser avdelningen idag beta-
lar för sina livsmedel ligger tämligen lågt. 
En tydligare övergång till mer klimatsmarta livsme-
del gör också att kostnaden för livsmedel minskar 
och det fokus som under året legat på effektivitet 
har gjort att personalkostnaderna minskat. Ett vik-
tigt inslag i sammanhanget har varit den ersättning 
staten betalat för att kompensera för sjukfrånvaron. 

Skolmjölksstödet från Jordbruksverket (läs EU) har 
ökat med så mycket som 1 krona per liter mjölk vil-
ket gjort stor skillnad trots att konsumtionen mins-
kat på grund av stor frånvaro bland barn och skol-
elever. 

Den inplanerade konferensen för hela avdelningen 
har inte heller under 2021 kunnat genomföras på 
grund av den rådande pandemin. 

Fastighet 
Fastighetsavdelningen har ett stort underskott 2021 
på – 14,2 mnkr. Underskottet beror bland annat på 
rivningskostnader för Stenstorpsskolan som har be-
lastat resultatet med 9,6 mnkr, vilket inte varit bud-
geterat.  

Vid beräkning av internhyrorna för de fastigheter 
där nyinvesteringar gjorts, har ytan blivit felaktig. 
Internhyran har korrigerats, vilket innebär minskade 
interna intäkter med 5,8 mnkr för fastighetsavdel-
ningen. 

Mediakostnaden avviker med - 2,8 mnkr mot bud-
get. Priset på el har ökat i slutet på året och energi-
förbrukningen har ökat jämfört med tidigare år. Ök-
ningen beror på att ventilationen på skolor och för-
skolor körts längre tid under pandemin samt att 
2021 var kallare jämfört med 2019 och 2020.  

Städ 
Städavdelningens utfall på - 0,5 mnkr beror på 
ökade kostnader för förbrukningsvaror såsom pap-
pershanddukar, tvål m.m. när verksamheter följt re-
kommendationen att tvätta händerna ofta med an-
ledning av covid-19. Även engångsmaterial som 
handskar, desinfektion m.m. har ökat i pris under 
pågående pandemi. Budgeten för 2021 har minskat 
med 0,5 mnkr jämfört med föregående år. 

Övrigt 
Här finns ett överskott på 3,1 mnkr, det kan förkla-
ras av att nämnden haft minskade kostnader i och 
med Covid -19 samt att nämnden inte haft några 
oförutsedda kostnader.    

RESULTAT PER
VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 
2020 

BOKSLUT 
2021 

BUDGET 
 2021 

AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2020 

Park/Gata -60 941,0 -66 409,1 -65 305,0 -1 104 -65 505,0

Kost -88 293,7 -90 996,6 -96 351,0 5 354 -93 551,0

Fastighet -19 191,3 -27 038,0 -12 798,0 -14 240 -23 133,0

Städ -557,9 -1 922,8 -1 384,0 -539 -1 484,0

Övrigt -5 944,3 -6 241,4 -9 325,0 3 084 -6 895,0

ÅRETS RESULTAT FÖR 
SKATTEFINANSIERAT 

-174 928 -192 608 -185 163 -7 445 -190 568
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Avdelning Park/Gata 

Avdelningschef: Fredrik Johansson 

Verksamhet 

Väghållare och förvaltare av kommunens gator och 
vägar. 
Projekterar, projektleder och anlägger kommunens 
infrastruktur som gator och VA-nät. 
Förvaltar och underhåller kommunens allmänna 
platsmark som parker och torg.  
 
Förvaltar och projektleder utbyggnad av logistik-
centrum. 
Förvaltar och administrerar kommunens transport-
central. 
Förvaltar kommunens flygplats. 
Handlägger torghandel och vår- och höstmarknad.  
Bidragsgivning för enskilda vägar och belysnings-
föreningar. 
Utför på uppdrag yttre fastighetsskötsel av kommu-
nens ägda fastigheter. 
Utför på uppdrag transport av mat och utsorterat av-
fall.  
Handlägger kommunens frågor för allmän kollek-
tivtrafik ur ett operativt perspektiv. 
 

  
Avdelningen består av 53 tillsvidareanställda och 3 
BEA anställningar. Avdelningen är organiserad 
med en parkenhet, en mark/naturenhet, en gatuen-
het, en enhet för anläggningsservice samt en trans-
portenhet med respektive tillhörande arbetsledare. 
Till detta kommer en trafikenhet, administration 
och en biträdande gatuchef som lyder direkt under 
gatuchef. 

Ekonomi 

 

Avdelningens resultat för 2021 är -1 104 tkr jämfört 
mot budget som uppgick till 65 305 tkr och därmed 
en procentuell avvikelse på 1,7 procent. Den totala 
omsättningen på driften på park/gata uppgick till 
133 237 tkr. 

Årets händelser 

Under året har en ny gatubelysningsentreprenör an-
tagits för ramavtal, som tagit över driften efter 
FEAB som haft avtalet i många år. Detta har inne-
burit att många nya rutiner har varit nödvändiga att 
ta fram, men med ett positivt resultat. Även ett nytt 
serviceavtal för trafiksignalerna har tecknats under 
året, vilket förväntas innebära att vi kan få mer 
driftsäkra trafiksignalskorsningar i framtiden.  

-En översyn av reglementet har gjorts med förtydli-
ganden av ansvaret för flygplats, järnvägsanlägg-
ningen vid Marjarp och ansvarsförhållandet kring  
kollektivtrafik frågor. 

Under 2020 togs beslut i kommunstyrelsen om att 
ta fram en ny organisation för friluftsområdet Mös-
seberg. En utredning togs fram som visade på för-
slag att driften av denna verksamhet skulle organi-
seras under Kultur- och fritidsnämnden,. Beslut om 
detta togs i Kommunfullmäktige under februari 
2021 och  i maj månad gick driften av friluftsområ-
det Mösseberg över till kultur- och fritid med tillhö-
rande personalansvar och budget.  

Mycket av verksamheten har fortsatt präglats av 
Covid-19. Trots att avdelningen inte varit drabbad i 
någon större omfattning eller blivit tvingad till 
några mer omfattande omplaneringar, har det ändå 
inneburit en viss återhållsamhet i verksamheten.   

Under 2021 har park/gata haft utgifter för totalt 
47 575 tkr varav 30 312 tkr är investering mot tek-
niska nämndens investeringsram och 17 263 tkr är 
mot kommunstyrelsens investeringsram i form av 
MEX (mark- och exploatering) investeringar. Den 
totala investeringstakten har därmed varit något 
lägre än för tidigare år.  

Park/Gata avdelningen, tkr 2021 2020 2019

Intäkter 66 828 63 124 60 441

Kostnader -133 237 -124 064 -119 502

Nettokostnader -66 409 -60 941 -59 061

Budget -65 305 -65 825 -58 586

Budgetavvikelse -1 104 4 884 -475
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De enskilt största projekten för 2021 har varit Fåra-
berget 2B och överlämningsbangården på Marjarp 
samt trafikombyggnaderna på Marknadsgatan och 
Fogdegatan. 

 
Flygfoto Fåraberget 2B 
 

Maskininvesteringar har inte kunnat genomföras 
som planerat under året då Covid-situationen i värl-
den har inneburit att det saknas komponenter och 
maskiner inte längre kan levereras i tid. Detta har 

gjort att avdelningen inte kunnat följa den tänkta 
maskininvesteringsplanen. 

Trafiksäkerhetsarbetet med bland annat fortsatt ut-
veckling som en attraktiv cykelstad och säkra pas-
sager har fortsatt under året och investeringar har 
gjorts om totalt 5 557 tkr. Projekt inom detta har 
koncentrerats på kvarteren runt Marknadsgatan och 
Fogdegatan där nya cykelbanor har anlagts och 
korsningar har trafiksäkrats. 

Under året har man även gjort investeringar för en 
kommun med hållbar utvecklingen. Exempel på 
detta är utbyggnaden av pendelparkeringar vid sta-
tionen som medfört att det finns fler parkeringsplat-
ser tillgängliga för den som väljer att resa kollek-
tivt. Det har även investerats i tre nya laddplatser 
för elbilar som placerats vid stationen, biblioteket 
och vid centrum samt investering av ett nytt låsbart 
cykelgarage vid stationen med plats för 45 cyklar 
som nu idag är fullt uthyrt.  

 

 

 

Falköpings cykelgarage vid järnvägsstationen. 
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Verksamhetsredovisning 

 
Nettokostnaden (kr)/m2 inkluderar kapitalkostnader för nyexploatering vilket kan vara missvisande eftersom 
nyckeltalet inte visar vad som är rent drift och underhåll. 

 

 
Grönyteskötsel vid Gudhemsskolan

ParkGata 2021 2020 2019

Barmarksunderhåll (gatukostn)

Nettokostnad (tkr) 17 079 16 819 14 650

Gator,vägar, GC-bana (m2) 1 529 171 1 526 061 1 502 391

Nettokostnad (kr)/m2
11,17 11,02 9,75

Vinterväghållning

Nettokostnad (tkr) 6 485 3 270 6 713

Gator,vägar, GC-bana (m2) 1 529 171 1 526 061 1 502 391

Nettokostnad (kr)/m2
4,24 2,14 4,47

Asfalstunderhåll

Nettokostnad (tkr) 989 1 014 791

Parkunderhåll m 2

Nettokostnad (tkr) 14 434 12 164 11 513

Underhåll (m2) 1 241 380 1 241 230 1 208 730

Nettokostnad (kr)/m2
11,63 9,80 9,52

Offentlig belysning

Nettokostnad (tkr) 4 753 4 009 4 313

Antal belysningspunkter 7 726 7 702 7 604

Nettokostnad (kr)/belysningspunkt 615,20 520,51 567,20

Transportcentralen

Förbrukad diesel (liter) 144 607 127 234 131 653

Förbrukad bensin (liter) 5 093 3 304 3 915

Förbrukad gas park/gata (Nm3) 3 122 2 112 2 245
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Verksamhetsanalys 

Barmarksunderhåll 

Kostnaderna för barmarksunderhåll är ca 250 tkr  
mer än föregående år. Detta trots att kapitalkostna-
derna har ökat med ca 500 tkr under samma period. 
Detta innebär att den faktiska driften har kunnat ut-
föras ca 250 tkr billigare än 2020. Många av de till-
kommande ytor som lagts till de senaste åren är 
ännu nya och har lägre kostnader men kommer att 
öka med tiden. Tillkommande ytor att sköta har 
endast ökat med ca 3000 kvm under året.  

 
Tulpaner vid Medborgarhuset 

 

Vinterväghållning 

Vinterväghållningskostnaderna uppgick under året 
till 6 485 tkr, vilket i princip är det årliga snittet sett 
till den senaste 5-årsperioden. 

Även vårsopningen är en stor del av årets utfall då 
den årligen kostar mellan 1000 – 1500 tkr.  
Vinterväghållningen är en verksamhet som måste 
avsättas utrymme i budget till sent in på året då 
kostnaden vid ett större snöfall uppgår till ca 300 
tkr per dag och endast en vecka med snöfall kan 
ändra utfallet helt.  

 
Plogning 

 

Asfaltsunderhåll 

Asfaltsunderhållet redovisas som investering sedan 
några år tillbaka. Detta innebär att asfaltsbelägg-
ningar hädanefter kommer medföra ökande kapital-
kostnader för varje år under en period. Detta helt 
enligt gällande riktlinjer för bokföringen.  
I driften redovisas mindre asfaltsunderhåll, t.ex. 
mindre lagningar av t.ex. potthål som inte har ett 
bestående värde och kan klassas som en anlägg-
ningstillgång. 

Under 2021 har beläggningar gjorts för 7 679 tkr 
(investering), vilket är något mer än vad som fanns 
budgeterat. I driften finns ett utfall på 989 tkr. 

Under året har flera läggningar gjort på de stora ge-
nomfarterna med mycket trafik. Dessa gator har 
endast en levnadslängd gällande asfalt om ca 10-15 
år i jämförelse med en mindre lokalgata som läggs 
om med ca 35 års mellanrum. Under 2021 har lägg-
ningar gjorts på Göteborgsvägen, Hollendergatan, 
St Sigfridsgatan, Brogärdesgatan, Mossvägen, 
Bangatan och Odengatan som alla är högtrafikerade 
gator. Ett flertal läggningar har även kunnat genom-
föras på lokalgator i Stenstorp och på Hälsoslingan 
i Falköping.  

Med den utförda mängden asfaltering för 2021 har 
nivån på vägkapitalet kunnat bibehållas.   

 

Offentlig belysning 

Kostnaderna för den offentliga belysningen har ef-
ter flera år av sjunkande siffror under 2021 haft en 
något ökad kostnad. Orsaken beror på det ökade el-
priset under 2021 samt något ökade kapitalkostna-
der. Driftkostnaden per belysningspunkt uppgår 
2021 till 615 kr/år att jämföra med 2020 då kostna-
den var 518 kr/år och belysningspunkt. Falköpings 
kommun har ändå en relativt billig drift för offent-
lig belysning i jämförelse med övriga kommuner i 
Sverige då elpriset även ökat i övriga Sverige. 
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Framtid 

Under det kommande året kommer Park/gata att 
upphandla och teckna avtal för flera av de stora ra-
mavtalen. Det gäller upphandlingar inom asfaltsbe-
läggningar, snöröjning, lastbilstransporter, grus-
material och grävmaskinstjänster. Samtliga av dessa 
upphandlingar har stor påverkan på avdelningens 
ekonomi samt har ett stort klimatavtryck. Detta in-
nebär att utgången av dessa upphandlingar är av 
stor vikt för avdelningen de kommande åren.  

Under de närmaste åren kommer stora exploate-
ringsprojekt att utöka de planlagda ytorna vilka krä-
ver skötsel. Utbyggnad förväntas ske framförallt på 
Megaliten, Fåraberget och Marjarp. Dessa utbygg-
nader tar stora resurser i anspråk under byggtiden 
men kräver även att medel avsätts för drift och un-
derhåll.  

Under 2017 togs beslut om en ny skolorganisation. 
Under de närmaste åren kommer nya skolor att 
byggas samtidigt som andra läggs ner, även befint-
liga skolor får nya upptagningsområden. 
Detta innebär att många nya skolvägar ska säkras 
för att kunna garantera skolbarnen en säker väg till 
skolan. Det enskilt största projektet i den nya skol-
organisationen är byggnationen av den nya 7-9 sko-
lan i Falköping. Den framtagna detaljplanen har bli-
vit överklagad och inväntar dom i Miljö och markö-
verdomstolen, vilket har inneburit att gatuprojektet 
om 23 000 tkr inte heller har kunnat starta som 
tänkt. 

Under 2020 gav kommundirektören i uppdrag att ta 
fram en ny utredning för att klargöra hur utveck-
lingen av Falköpings flygplats ska se ut. Denna ut-
redning förväntas vara klar under pågående mandat-
period. 

 

 

 
Nybyggd laddstolpe vid resecentrum
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Kostavdelning 

Avdelningschef: Kerstin Johnsson 

 

Verksamhet 

Kost: 
Måltider till förskola, skola, gymnasium och äldre-
omsorg (enskilt boende såväl som särskilt boende) 
med utgångspunkt från de nationella råd som Livs-
medelsverket ger ut när det gäller måltider inom 
förskola, skola och äldreomsorg. 

 

 

 

 

 

 

Cafeteriaverksamhet i Stadshuset och Ållebergs-
gymnasiet: 

Tillhandahållande av traditionellt cafeteriasortiment 
till anställda, elever och mötesservice. 

 
Kökschef Eric Sandström 

 

Ekonomi 

Nedanstående siffror avser hela kostavdelningen, 
inkl. cafeteriaverksamhet och merkostnader för 
köksombyggnader.  

 

Även för 2021 har det varit svårt att prognostisera 
utfallet. Det har inte gått att överblicka vilka konse-
kvenser den pågående pandemin skulle ha på verk-
samheten. Trots att avdelningen har fått ställa om 
en del och att medarbetarna har ställts inför stora 
krav på flexibilitet, är uppfattningen att avdelningen 
har lyckats mycket väl med att ställa om efter nya 
rekommendationer och krav. 

Kostavdelningen har gjort ett stort överskott. Det 
finns en rad olika orsaker till detta. De åtgärder av-
delningen vidtagit inför 2021 för att möta den be-
sparing som lades på verksamheten, har haft ge-
nomslag. Utöver det har antalet serverade portioner 
ytterligare minskat i jämförelse med 2020 och de 
priser avdelningen idag betalar för sina livsmedel 
ligger tämligen lågt. 
 
En tydligare övergång till mer klimatsmarta livsme-
del gör också att kostnaden för livsmedel minskar 
och det fokus som under året legat på effektivitet 
har gjort att personalkostnaderna minskat. Ett vik-
tigt inslag i sammanhanget har varit den ersättning 
staten betalat för att kompensera för sjukfrånvaron. 

Ett annat exempel på en oplanerad besparing av 
personalkostnader är den stängning av köket på 
Frökindsgården som gjordes i september, i samband 
med att ombyggnationen av köket påbörjades. 

Skolmjölksstödet från Jordbruksverket (läs EU) har 
ökat med så mycket som 1 krona per liter mjölk vil-
ket gjort stor skillnad trots att konsumtionen mins-
kat på grund av stor frånvaro bland barn och skol-
elever. 

Den inplanerade konferensen för hela avdelningen 
har inte heller under 2021 kunnat genomföras på 
grund av den rådande pandemin. 

  

Kostavdelningen, tkr 2021 2020 2019

Intäkter 7 380 6 674 10 108

Kostnader -98 377 -94 967 -89 641

Nettokostnader -90 997 -88 294 -79 533

Budget -96 351 -94 443 -85 692

Budgetavvikelse 5 354 6 149 6 159



Redovisning Kostavdelning 

 

verksamhetsredovisning för år 2021 I tekniska nämnden I 31 

Verksamhetsredovisning 

 
2020 har internhyror återförts vilket gör att kostnaden ökar och även bruttokostnaden per portion. 

 

Kost 
Verksamheten består i dagsläget av 34 kök. 26 av 
dessa är tillagningskök och 8 är mottagningskök. 
Två cafeterior ingår också i avdelningens verksam-
het. Från och med höstterminen 2021 ingår inte 
längre tillagningsköket i Åsle i verksamhetens an-
svar. Hela verksamheten med förskola, skola och 
kök har övergått i privat regi. 
 
Ombyggnationen av Ranliden färdigställdes i no-
vember och därmed flyttade avdelningen sin verk-
samhet från köket Läkaren till köket på Ranliden. 
Vissa svårigheter förelåg i uppstarten då maskiner 
som stått stilla under en längre period inte var rik-
tigt ”samarbetsvilliga” från början. 
 
Avdelningens uppdrag är att serva skola, förskola 
och äldreomsorg med mat och utifrån beslut inom 
barn- och utbildningsnämnden respektive social-
nämnden öppnas och stängs enheter.  
 
Stadshuscafé 
Rådande läge där möten övergått till digitala möten 
och hemarbete har gjort att verksamheten har fört 
en tynande tillvaro under 2021.  Förhoppningsvis 
kommer verksamheten att under 2022 återgå till det 
normala med service till möten och den goda ar-
betsmiljö som den bidrar till i stadshuset. 
 
Ambitionen ligger kvar om att utöka det kontant-
lösa kassasystemet till att också kunna hantera in-
terndebiteringar. 
 

Gymnasiecafé 
Verksamheten utvecklas utifrån elevernas och sko-
lans önskemål.  
 
Tillika med allt annat inom verksamheten har även 
Ållebergsgymnasiets café tvingats till förändringar. 
Periodvisa nedstängningar och därutöver service till 
ett, förhållandevis, litet antal elever.  
Detta medför att vi även under 2022 behöver komp-
enseras av barn- och utbildningsförvaltningen för 
den delen som inte täcks av intäkter från försälj-
ning. 

 

 

  

2021 2020 2019

Kost

Bruttokostnad, tkr 96 005 92 847 87 189

Utveckling % 3,4 6,5 -0,7 

Nettokostnad, tkr 87 829 87 829 79 528

Antal portioner

Barn o utbildningsförvalning 1 548 544 1 560 479 1 726 077

Socialförvaltning 607 439 624 551 644 366

Övrigt 12 431 12 999 37 862

Totalt 2 168 414 2 198 029 2 408 305

Bruttokostnad (kr) / portion 44,27 42,24 36,20

Caféterior

Bruttokostnad 2 371 2 121 2 453

Utveckling % 11,8 -13,5 3,2

Nettokostnad 465 465 5
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I tabellen redovisas endast antalet serverade portio-
ner per månad. Kostavdelningen toppade antal ser-
verade portioner under 2018 men har under 2019 – 
2021 serverat färre och färre portioner. Sannolikt är 
hela minskningen direkt kopplad till pandemin. Det 
kan skönjas att antalet boende på äldreboende i 
kommunen har minskat vilket har inneburit att anta-
let lunchlådor serverade inom hemtjänsten har ökat. 

I samband med årsskiftet övergick förskoleverk-
samheten i Åsle i privat regi och under första halv-
året av 2021 har kostavdelningen levererat försko-
lans alla måltider. 
 
Från höstterminen har driften av Åsle skola över-
gått till privat regi och därigenom har ett kommu-
nalt kök upphört och de portioner som tillagats där. 
Under våren har även förskolan Utsikten valt att 
övergå till matleveranser från annan aktör. 
 

 

 

Årets händelser 

Totalt har avdelningen lagat och serverat 2 168 414 
portioner mat! 

Det är cirka 30 000 portioner färre än 2020, vilket 
betyder att avdelningen under en tvåårsperiod tapp-
pat ungefär 240 000 portioner med anledning av 
hög sjukfrånvaro bland barn och elever, men också 
färre portioner levererade till socialförvaltningen. 

De pedagogiska måltiderna inom förskola och skola 
ligger ungefär kvar på den nivå som var under 
2020. 

I projektet ”Kunskapskliv för klimatsmarta offent-
liga måltider” var det slutkonferens i februari, där 
Falköpings kommun lyftes fram som en kommun 
som lyckats väl i sitt arbete. Arbetet startade upp 
under 2018 och fortsatte under 2020 för att avslutas 
2021. Syftet med projektet har varit att verksam-
heten ska minska sina klimatutsläpp med 13 % fram 
till projektets avslut. I projektet har arbetet pågått 
aktivt med att minska mängden koldioxidekvivalen-
ter per kg inköpt mat och matsvinn. Projektet har en 
direkt koppling till de klimatlöften som kommunen 
valde att avge inför 2021 och den klimatstrategi 
som kommunfullmäktige beslutat 2021 ska gälla 
under åren fram till 2030. 

I arbetet med Agenda 2030 och ”Västra Götaland 
ställer om” är målet är att matsvinnet inte ska ut-
göra mer än 45 g per portion. Detta har varit en stor 
utmaning.  

I båda dessa hänseenden har kostavdelningen varit 
framgångsrik under året och fått möjlighet att i 
olika sammanhang beskriva hur arbetet pågått för 
att lyckas. 

 

 
  

KOSTAVDELNINGEN ANTAL PORTIONER 2020 2021 

Barn-och utbildningsförvaltningen

Januari  160 594      118 055     

Februari  150 967      127 018     

Mars  163 692      161 202     

April  123 285      147 618     

Maj  132 406      150 753     

Juni  98 984      100 102     

Juli  14 621      23 232     

Augusti  99 948      105 161     

September  175 927      171 493     

Oktober  161 313      169 970     

November  158 075      145 370     

December  120 667      128 570     

Socialförvaltningen

Januari  52 958      52 819     

Februari  49 720      47 073     

Mars  52 638      52 071     

April  50 788      49 506     

Maj  52 030      51 249     

Juni  50 497      49 556     

Juli  53 131      51 675     

Augusti  53 190      52 132     

September  51 588      49 984     

Oktober  53 572      51 128     

November  51 590      49 160     

December  52 849      51 086     

Externa portioner

Januari  818      1 590     

Februari  623      1 884     

Mars  789      2 267     

April  695      1 563     

Maj  744      1 204     

Juni  369      1 382     

Juli  -      -     

Augusti  454      106     

September  825      176     

Oktober  777      181     

November  782      136     

December  571      211     

Totalt antal portioner  2 192 477      2 166 683     
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När det gäller minskningen av koldioxidekvivalen-
ter utifrån inköpt mat var målet 1,7 kg CO2e per kg 
och det talet är för kostavdelningen så lågt som 1,5 
kg. Målet för svinnet skulle innebära stora problem 
men uppföljningen efter 2021 visar ändå att det 
nådde så lågt som 50,8 g per portion. För 2022 lig-
ger målet för matsvinnet om max 45 g per portion 
kvar och arbetet pågår för att nå detta. 

Ett samarbete har utvecklats med hem- och konsu-
mentkunskapsläraren på Gustav Dalénskolan för att 
sänka matsvinnet, Äldre elever utsågs till ”mat-
ambassadörer” och gick ut i klasserna och informe-
rade de yngre eleverna om varför matsvinn inte är 
bra för klimatet. 

Avdelningen har köpt in två ”kommunikationsvå-
gar” som under året använts för att visualisera mat-
svinnet för skolelever. Eleven skrapar själv sin tall-
rik och får direkt återkoppling på hur mycket det 
väger. 
 

 
 
Eleven får sedan själv knappa in anledningen till  
varför hen valde att slänga mat, vilket kommunice-
ras direkt med eleven, utan pekpinnar, då persona-
len är på plats och kan prata med eleverna om var-
för det är viktigt att inte slänga mat. Det har varit ett 
bra sätt att kommunicera matsvinn med elever och 
pedagoger. 
 
För att följa upp elevers synpunkter om skolmaten 
fick gymnasieeleverna under våren möjlighet att 
svara på en enkät via en QR-kod som anslogs i 
skolrestaurangen och i övriga lokaler på skolan. 
Via elevråden på Kyrkerörsskolan och Gustav Da-
lénskolan gjordes det också uppföljningar via så 

kallade kvalitetskontroller där upplägget utarbetats 
av kommunens ”unga kommunutvecklare”. 
Fortsatt samarbete med unga kommunutvecklare 
har skett under hösten och tillsammans med dem 
har det genomförts ”dialogkafé” på högstadiet i 
Kinnarpsskolan och Floby skola. Ett avslappnat sätt 
att möta eleverna och lyssna till deras synpunkter. 

Under 2020 deltog Falköping som en del av pro-
jektet KliMATval. Ett projekt som drevs  av Sveri-
ges kommuner och regioner (SKR) Stockholms 
Resilience Centre och med finansiering av Vin-
nova. Huvudrubriken var ”Utveckla hållbara matval 
för framtiden” där kommunen ansökte om att få 
vara en del och kom med som en av tio utvalda. Ut-
ifrån resultatet av projektet arbetade avdelningen 
vidare för att utveckla dialogen kring klimatsmart 
och lokalproducerad mat mellan elever, personal 
och producenter. I maj serverades lokalproducerad 
street-food på Gustav Dalenskolan.  

 
Kockarna Marcus Eriksson, Robin Nyman och Beatrice Falemo 
förberedde maten för eleverna utomhus 
Bild: Michael Joelsson 
 

Med utomhusmatlagning av vildsvins-wok på lo-
kala råvaror var förhoppningen att lyfta intresset för 
matens innehåll, var den kommer ifrån och hur den 
påverkar människan och miljön. Som en konse-
kvens av dels den här aktiviteten men också som ett 
bidrag för att minska klimatpåverkan av inköpta 
livsmedel genomfördes efter sommaren en upp-
handling med syfte att kunna servera vildsvinskött i 
alla kommunens kök. 

White Guide Junior är den enda tävlingen i Sverige 
som bedömer offentliga kök utifrån helheten. Man 
bedömer smak och näring, men också måltidsmiljö, 
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service, pedagogiskt samarbete, engagemang från 
rektor, kommunala satsningar, hållbarhet och andra 
parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevel-
sen för barn och elever. För tredje året i rad blev 
Vindängens förskola nominerad till ”årets förskole-
kök”. Av 20 nominerade förskolor från olika delar 
av landet hamnade Vindängens förskola på en 
mycket hedrande sjundeplats! 

Under 2021 har ytterligare en kock och en pedagog 
på en förskola i Falköping inlett utbildning till mål-
tidspedagoger. Måltidspedagogik handlar om att in-
tegrera mat och måltid i den pedagogiska verksam-
heten. Att kök och övrig verksamhet samverkar för 
att påverka barnen till hållbara matvanor som stär-
ker dem i möjligheten till att påverka sin prestation, 
sin hälsa och möjlighet till inlärning. På förskolan 
sker detta givetvis på ett mycket lekfullt sätt. 

 

 
En populär aktivitet bland fritidsbarnen på Kinnarps 
skola har genomförts vid flertalet tillfällen under 
året. Ett tiotal barn har vid varje tillfälle bjudits in 
till köket för att själva delta och genomföra förbere-
delse och servering av eftermiddagens mellanmål. 
Detta kallas för ”kock-fritids”. 

Efter sommaren påbörjades bygget av en ny skola i 
Odensberg. Även förskolan ska byggas ut och ett 
nytt tillagningskök är under uppbyggnad i Odens-
berg. I dag är finns här ett av våra sämsta mottag-
ningskök och när bygget är klart kommer detta att 
vara ett nytt tillskott till alla våra tillagningskök, 
bygget planeras vara klart sommaren 2023. 

I samband med ombyggnation av boenderum på 
Frökindsgården startar i september också ombygg-
nation av köket på äldreboendet. 

Under ombyggnaden levereras maten till äldreboen-
det från Floby och lunchlådor till hemtjänsten tilla-
gas i Vartofta. 

Under en längre period har planering pågått för att 
kunna lämna köket på Läkaren, till förmån för att 
kunna flytta in i köket på Ranliden som stått tomt 
sedan köket på Tåstorp öppnades. 

Läkarens kök är hyrt av Hyresbostäder och genom 
flytten till Ranliden som är kommunens egen fastig-
het görs en besparing på hyreskostnaden. Den 
kanske viktigaste konsekvensen av flytten är dock 
den förbättring av den fysiska arbetsmiljön som kö-
ket på Ranliden erbjuder. 

Ett minimum av fortbildningsaktiviteter har genom-
förts under året på grund av pågående pandemi och 
rådande restriktioner. I november lyckades ändå ett 
par tillfällen genomföras med inspiration för våra 
kockar när det gäller tillagning av fisk. Under rubri-
ken ”Bli en fena på fisk” provlagades befintliga re-
cept och nya recept togs fram av avdelningens 
kockar, för att hitta fiskrätter som är tänkta att bar-
nen inte kan motstå. 
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Framtid 

Med fokus på de aktiviteter som är angivna i rikt-
linjerna, beslutade av tekniska nämnden 2019, arbe-
tar avdelningen vidare med att servera mat som ska 
vara säker att äta och att matgästerna ska kunna 
känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Perso-
nalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet 
och det ska finnas rutiner för hur risker ska hante-
ras, förebyggas och åtgärdas. 

Måltiderna i förskola och skola ska ge den energi 
och näring som barnen behöver för att växa, utveck-
las och orka med dagarna i förskolan eller skolan.  

 
Ett exempel på en dagsaktuell matsedel på förskola i Norge. 

 
Måltiden är en resurs för hela verksamheten. I 
förskolan och skolan kan måltiden användas som 
ett pedagogiskt verktyg i undervisning och för att 
väcka barnens och elevernas nyfikenhet kring mat. 
I riktlinjerna för kostavdelningen finns beslutade 
aktiviteter kring detta och arbetet fortsätter med att 
sprida förslag och idéer hur måltiden kan integreras 
i förskola och skola. 

Bra måltider inom äldreomsorgen förebygger 
undernäring och främjar bevarande av funktion och 
livskvalitet. 

Denna kunskap finns inom verksamheten och 
avdelningen delar gärna med sig av den. 

Tillsammans med ledningen av äldreboenden i 
kommunen har under hösten 2021 planerats för en 
fortbildning av personalen gällande mat och 
måltider till äldre. 

Dessa tillfällen är inplanerade för att genomföras 
under våren 2022 vid APT-möte på respektive 
äldreboende. 

Fokus i utbildningen kommer att ligga på vikten av 
mellanmål för äldre.

 

 

Mandager må alle ha med matpakke og drikke.  
Tirsdager er det mat på AKS:   
Brød med pålegg og melk. 
Onsdager er det mat på AKS:  
Musli/cornflakes med yoghurt, vann til drikke 
og frukt eller grønt.  
Torsdager er det mat på AKS:   
Brød med pålegg og melk  
Fredager er det mat på AKS.      
1.fredagen i månaden pasta og ketshup 
2.fredagen i månaden tomatsuppe og makaroni 
3.fredagen i månaden fiskepinner i lomper 
4.fredagen i månaden er det overaskelse   

Om deres barn ikke liker maten som vi serverer 
så må man ha med ekstra mat.   
Barn med allergier vil få noe tilsvarene som 
dem kan spise. 
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Fastighetsavdelning 

Avdelningschef: Jan Aurén

 

 

Verksamhet 

Planera och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler 
för den kommunala verksamheten i rätt tid, på rätt 
plats och i rätt omfattning. Samråd med övriga 
förvaltningar sker i lokalgrupper samt i politiska 
ledningsgruppen för att diskutera lokalbehov samt 
effektivisera lokalutnyttjandet. 

Ägda lokaler 

I första hand ska lokaler i kommunens byggnader 
erbjudas. 

Kommunens anläggningar ska byggas och 
underhållas på ett effektivt och miljöriktigt sätt. 
Övervakning av energi- och vattenförbrukning för 
att ha en god tillsyn och kontroll på förbrukningen. 
Utför fastighetsskötsel, markskötsel och 
verksamhetsservice.

Förhyrda lokaler 

Om lokaler ej kan erbjudas i kommunens 
byggnader, hyrs erforderliga lokaler in externt, i 
första hand hos Falköpings Hyresbostäder AB samt 
övriga bolag inom koncernen, och i andra hand hos 
övriga fastighetsägare. 

Ekonomi 

 

Till 2020 har en budgetväxling skett mellan övriga 
nämnder och internhyror har debiterats 
hyresgästerna. Detta innebär att intäkterna och 
budgeten inte är jämförbara mellan åren 2019, 2020 
och 2021.

Fastighetsavdelningen, tkr 2021 2020 2019

Intäkter 256 316 231 094 35 203

Kostnader -283 354 -250 285 -230 026

Nettokostnader -27 038 -19 191 -194 823

Budget -12 798 -24 995 -193 094

Budgetavvikelse -14 240 5 804 -1 729
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Resultat mot budget 

- Driftbudgeten har 2021 ett underskott på - 14 105 
tkr. 

- Kapitalkostnaderna ger ett underskott på -657 tkr. 
Redovisningsprincipen har ändrats, aktiveringar av 
projekt utförs inte bara i december utan även under 
löpande år. Flera investeringsprojekt har tagits i 
bruk och aktiverats under året vilket påverkat 
kapitalkostnaderna. 

- Mediakostnaden, budget 32 600 tkr, utfall 35 438 
tkr, underskott 2 838 tkr. Se verksamhetsanalys av 
förbrukning kWh och kostnader.  

- Planerat underhåll, budget 7 000 tkr, utfall 5 938 
tkr. Kostnaden har minskat på grund av osäkerhet 
med framtida användning av byggnader, 
kostnaderna för reparationer och underhållsmaterial 
har minskat, budget 11 179 tkr, utfall 10 601 tkr.  

- Hyresintäkter ägda fastigheter, budget 172 379 
tkr, utfall 166 744 tkr, underskott 5 635 tkr, beror 
på en felräkning av interhyran efter byggnationen 
på Vindängens skola.  

- Förhyrda lokaler, visar ett överskott på 69 tkr. 
Totala kostnaden för inhyrda lokaler inklusive 
kostnaderna för förhyrda moduler är 60 412 tkr.  

- Tomhyror boende, på uppdrag av 
socialförvaltningen, ägda och förhyrda fastigheter. 

Kostnad 689 tkr. Tomhyror har belastat 
socialförvaltningen. 

- Administration, budget 9 137 tkr, utfall 7 119 tkr. 
Överskottet beror delvis på Covid – 19 då kurser 
och konferenser inte varit aktuellt i samma 
omfattning.  

- Projekteringskostnader. Kostnaderna för 
projektering av Stadshuset samt projektering av 
lokaler för fastighetsskötsel i Stenstorp, 521 tkr, har 
belastat driften. 

- Rivningskostnader. Stenstorpsskolan rivning 
belastar fastighetsavdelningens driftbudget. Total 
kostnad för rivningen är 10 157 tkr. Kostnad 2021 
är 9 557 tkr. Rivning av byggnad vid 
Gudhemsskolan 199 tkr. 

FEP (Falköpings kommuns energiprojekt) åtgärder 
har utförts för totalt 1 026 tkr, varav 175 tkr på 
driftbudgeten och 851 tkr på investeringsbudgeten. 

Pågående och avslutade investeringsprojekt i 
fastigheterna redovisas i särskild handling. 
Kvarvarande anslag för pågående projekt bör 
ombudgeteras till 2022. 

Slutredovisning av följande investeringsprojekt 
redovisas i bilaga: 

- Ombyggnad Ranliden

-  
-  
-  
-  

 
Ranliden - armering under en pelare
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Verksamhetsredovisning 

Arbetsbelastningen på Fastighetsavdelningen har 
under året varit hög, på grund av: 

- Flera stora investeringsprojekt har påbörjats 

eller utförts. 

- Arbetet med Lokalförsörjningsplaneringen, 

planering av framtida investeringar. Enligt den 

nya modellen för investeringsprocessen har  

flera projektdirektiv tagits fram, som 

beslutsunderlag på framtida investeringar. 

- Arbetet med att ta fram underlag för att införa 

internhyror. Detta innebär att Policy för 

lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar, 

riktlinje för interhyra, gränsdragningslista, 

interhyresavtal har tagits har tagits fram. 

- Arbete med åtgärder som följd av beslutet om 

en ny skolorganisation. 

- På grund av bland annat, framtida 

investeringsprojekt, har det varit ett omfattande 

arbete med att hitta ersättningslokaler. 

- Fortlöpande arbete med myndighetskrav såsom 

tillgänglighet, radon, hisskrav m.m. 

 

 

 

Illustration på investeringsprocessen från början till slut 

 

 

Investeringsprojekt 

Under året har vi arbetat med: 

Projektdirektiv: Gudhems skola och kök, Vartofta 
skola och kök Elvagården, Förskola Fåraberget, 
Gruppboende LSS, Åttagårdsskolan. 

Förstudie: Stadshuset, Ishallen. 

Projektering av: Odensbergs skola, förskola och 
kök, Nybyggnad Platåskolan, Frökindsgården, 

Stenstorps vårdcentral, Korttidsboende LSS, 
Mössebergsskolans ventilation, Ekehagens 
Forntidsby 

Byggnation av: Ombyggnad av Ranliden,  har 

färdigställts. Ombyggnad Frökindsgården, 

Odensbergsskolan, Mössebergsskolans ventilation 

har påbörjats. Se vidare under rubriken 

investeringsredovisning längre fram i dokument. 

 



Redovisning fastighetsavdelning 

 

verksamhetsredovisning för år 2021 I tekniska nämnden I 39 

 

Broddetorpsskola, ombyggnad lekplats 

 

Exempel på större underhållsåtgärder samt 
reinvesteringar under året:  

Mössebergsskolan. Utredning av skador på tak hus 
4. Kostnad 338 tkr. 

Kyrkerörsskolan. Reparation av kalkstensmur runt 
skolan, arbetet fortsätter under 2022. Kostnad 390 
tkr. 

Vindängen. Byte yttertak m.m. Kostnad 2 623 tkr.  

Odenbadet. Vattenrening utebadet. Kostnad 1 806 
tkr. Renovering bastu. Kostnad 798 tkr.  

Centralförrådet. Utbyte takbelysning i 
Räddningstjänsten vagnhall. Kostnad 419 tkr. 

Förskolan Hästbacken. Byte lekutrustning samt 
övriga markarbeten. Kostnad 862 tkr. 

Broddetorpsskolan. Ombyggnad lekplats. Kostnad 
696 tkr. Målning av träfasad. Kostnad 387 tkr. 

Trädgården Karleby. Renovering av 2 st 
lägenheter inklusive kök. Kostnad 621 tkr. 

Förskolan Vartofta. Ommålning av fasader och 
fönster på förskolebyggnaden samt förråd och 
lekhus. Kostnad 551 tkr. 

Yllestads bygdegård. Byte yttertak, reparation av 
takfot. Kostnad 657 tkr.  

Bio Cosmorama. Installation av ny 
ventilationsanläggning. Kostnad 367 tkr. 

Torbjörntorps skola. Fönsterbyte södersidan på 
skolbyggnaden. Kostnad 343 tkr.  

Ållebergsgymnasiet. Fasadarbeten hus G. 
Kostnad 785 tkr.  

Floby skola. Reparation och målning putsfasad 
gymnastikbyggnad, takbyte på gymnastikbyggnad 
samt lågdel på idrottshallen. Kostnad 2.082 tkr. 

Förskolan Vindängen. Utbyte av fasadpanel, 
lagning av tegelfasad. Kostnad 463 tkr. 

Ranliden. Relining avloppdelar av fastigheten. 
Kostnad 310 tkr. 

Lärcenter. Reparation tak över carportar. Kostnad 
640 tkr. 
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Ytförändringar fastigheter under året:  

Ägda lokaler: 

Avgående ytor: 

Yllestads skola, såld, -645 m2. 
Åsarps förskola, såld. -224 m2. 
Vandrarhemmet, såld. -832 m2. 
 

Tillkommande ytor: 

Ranliden, utökad yta. 380 m2. 
Motionscentralen, utökad yta. 28 m2. 
Väsmestorp 2:49 (Jaktstuga), ny fastighet. 92 m2. 
 

Förhyrda lokaler: 

Hyresavtal som upphört:  

Wetterlinsgatan 21-23, Falköping, elevboende. 
-1 901 m2. 
Trädgårdsgatan 23 C, Falköping, hemtjänstlokal. 
 -65 m2. 
Bangatan 6 , Falköping, möbellager/verkstad. 
-725 m2. 
Bangatan 6, Falköping, möbellager/lager -410 m2. 
Bergsliden 6 o. 14, Falköping, boende. -84 m2. 
Danska vägen 121, Falköping, LSS-boende.  
-549 m2. 
 

Hyresavtal som tillkommit:  

Wetterlinsgatan 21 C-D & 23 C-D, Falköping, 
elevboende. 1 390 m2. 
Wetterlinsgatan 21 C, Falköping, 5 kontrakt, 
elevboende. 396 m2. 
Kavlåsstugan, Falköping, lager. 39 m2. 
Bangatan 6, Falköping, verkstad/matsal. 532 m2. 
Vilskegården, Floby, boende, omräknad yta. 
395 m2. 
Dotorpsgatan 7, Falköping, boende. 384 m2 . 
Danska vägen 121, Falköping, LSS-boende. 442 m2.  

 
Ombyggnad Frökindsgården
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Renovering fasad gymnastikbyggnad Floby 

 

Investeringar: 

- Köksombyggnader: Om-, till och nybyggnad av 
kök kommer att ske i samband med om-och 
tillbyggnad Odensbergsskolan, nybyggnad av 
Platåskolan samt ombyggnad av Frökindsgården.  

- Nybyggnad Korttidsboende LSS, projektering 
har utförts, Upphandling av entreprenör pågår. 
Byggnationen beräknas påbörjas våren 2022 och 
färdigställas våren 2023. 

-Ombyggnad Frökindsgården, projektering har 
utförts, upphandling av entreprenör har utförts. 
Byggnationen påbörjades hösten 2021 och beräknas 
färdigställas hösten 2022. 

Nybyggnad Platåskolan, upphandling av 
entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts. 
Projektering har utförts. Detaljplanen har 
överklagats, ny detaljplan tas fram. Byggnationen 
beräknas påbörjas hösten/vintern 2023/2024 och 
färdigställas hösten/vintern 2025/2026. 

- Ombyggnad Ranliden, upphandling av 
entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts. 
Projektering har färdigställts. Byggnationen 

påbörjades våren 2020 och färdigställdes hösten 
2021. 

- Ombyggnad vårdcentralen Stenstorp, 
ombyggnad av vårdcentralen åt Närhälsan. 10-årigt 
hyresavtal har tecknats. Projektering har utförts, 
upphandling av entreprenör har gjorts. 
Byggnationen beräknas påbörjas början 2022 och 
färdigställas hösten 2022. 

- Odensbergs skola, förskola och kök, 
projektering har utförts, upphandling av entreprenör 
för skolmodulerna har utförts. Skolmodulerna 
beräknas färdigställas april 2022. Om- och 
tillbyggnad av förskola och kök beräknas påbörjas 
april 2022 och färdigställas våren 2023. 

- Mössebergsskolan, ombyggnad ventilation, 
projektering har utförts, upphandling har utförts, 
byggnationen påbörjades oktober 2021 och 
beräknas färdigställas februari 2022. 
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Mindre investeringsprojekt 

-Reservkraftaggregat Floby vårdcentrum, 
påbörjades under 2020, färdigställdes under våren 
2021. 

-Nybyggnad Amfiteatern Plantis,  mindre 
nybyggnad ca 25 m2, påbörjades 2020, 
färdigställdes våren 2021. 

-Brandstation,  ombyggnad i ledningscentral 
utfördes under 2021. 

-Ekehagens Forntidsby, projektering av 
ombyggnad av Järnålderhus har utförts. 

-Komplettering av utebelysning vid förskolor,     
Utebelysningen har kompletteras vid 4 förskolor.

 

 
Odenbergs skola, grund till moduler  

 

Energisparåtgärder: 

Solcellsanläggningar finns på 11 stycken 
fastigheter. Totalt installerad effekt 314 kW, ca 
1920 m2. 

Åtgärder under 2021:  

Floby utebad, värmepumpinstallation 
färdigställdes 2021. 
Stenstorps utebad, värmepumpinstallation 
kompletterad med solceller färdigställdes 2021. 
Ranliden, solcellsanläggning i samband med 
ombyggnad. 

 
Energioptimering och styr- och regleråtgärder vid 
ett antal fastigheter. 
 
 
Servicegrupp: 

Servicegruppen utför underhållsarbeten och 
verksamhetsförändringar. 

Servicegruppen som bl.a. består av snickare och 
elektriker har gjort arbeten för 6,6 miljoner kronor.
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Verksamhetsanalys 

 
Exklusive åtgärder åt verksamheter, förhyrda moduler och kostnader för outhyrt. (t.o.m. 2020 ingår inte FEP- 
åtgärder) 

 

Ägda lokaler: 

Volymtal ägda fastigheter 

 
Ytor ägda fastigheter har minskat med 1201 m2 till 2021 (3497 m2.till 2020). 

 

Nyckeltal ägda fastigheter - Räknas på ytan 31 dec. resp. år. 

 
Större underhållsåtgärder bokförs som reinvesteringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsavdelningen 2021 2020 2019

Ägda lokaler

Bruttokostnad (tkr) 181 395 179 055 160 452

Utveckling % 1,3 11,6 4,3

Bruksarea (BRA), m2, 31 dec. 236 870 238 071 241 568

Kr/m2 BRA 766 752 664

Utveckling % 1,8 11,7 0,8

Förhyrda lokaler

Bruttokostnad (tkr) 54 490 48 874 52 953

Utveckling % 11,5 -7,7 -4,4

Förhyrd yta, m2 , exkl moduler 41 566 41 721 41 656

Kr/m2 1 311 1 171 1 271

Utveckling % 11,9 -7,8 14,8

Bruksarea (BRA) m2 Yta 31 dec. resp år 2021 2020 2019

Skolor 101 201 102 230 105 063

Förskolor 13 295 13 135 12 659

Äldre. och omsorgsboende 47 959 55 678 55 617

Förvaltning och samlingslokaler 69 264 61 969 62 307

Pensionärsbostäder, hyres o affärshus 5 151 5 059 5 922

Summa ytor 236 870 238 071 241 568

kr/m2 BRA  (netto) 2021 2020 2019

Kapitalkostnad 369 395 315

Adm. Försäkring Fastighetsskatt 39 40 35

Media 150 114 126

Skötsel och reparationer 160 155 149

Planerat underhåll, drift 26 27 20

Planerat underhåll, reinvesteringar 81 79 74

Summa 825 811 718
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Media 

 
Försåld energi och vatten är ej avräknad, 500 tkr/år. 

 

Nyckeltal 

 
Försåld energi och vatten är ej avräknad 

 

Förbrukad mängd 

 
Graddagsjustering: Redovisad förbrukning är inte graddagsjusterad 

 

 

Kommentarer till ägda lokaler: 

Planerat underhåll och reinvesteringar har ligger på 
samma nivå som 2020. Utfallet för 2021 blev 26 kr 
+ 81 kr totalt 107 kr/m2. Då ingår 
energisparåtgärder som bokförts på driftsbudgeten. 

Kostnader för skadegörelse på våra fastigheter 
under 2021 : 589 tkr. 

Mediakostnader: Energikostnaderna har ökat med 
34,2 % och VA kostnaderna har minskat med 
0,2 %. 

Mediakostnaden, har ökat med 8 415 tkr jämfört 
med 2020, detta beror på att energiförbrukning har 
ökat med 8,5% samt höga elkostnader. 
Energiförbrukningen har ökat på grund av att 
ventilationen på skolor och förskolor körs längre tid 
under pandemin samt att 2021 var kallare jämfört 
med 2019 och 2020. Antal graddagar kan användas 
som jämförelse för hur kallt ett år är. Antalet 
graddagar under ett år är summan av 
dygnsmedeltemperaturernas avvikelser från en 
referenstemperatur (+17 grader). 

Summa graddagar 2019: 3.547, 2020: 3295, 2021: 
3841. Skillnad i graddagar 2021 jämfört med 2020 
är 16,5%. 

 

 

De höga elkostnaderna 2021 illustreras i ovanstående diagram. 
Diagrammet visar också på svårigheten med att budgetera 
elkostnaden då elpriset varierar stort mellan åren. 

 

tkr 2021 2020 2019

Elkostnad 19 727 13 015 16 024

Oljekostnad 142 62 56

Fjärrvärmekostnad 12 044 10 606 10 661

Fasta bränslen 1 115 930 1 107

Vatten- och avloppskostnad 2 880 2 936 2 999

kr/m2 2021 2020 2019

Energikostnad 139 103 115

VA-kostnad 12 12 12

2021 2020 2019

El, MWh 12 036 11 899 12 853

Värme, MWh 17 788 15 567 17 340

Avgår försåld energi -577 -506 -504

Summa MWh 29 247 26 960 29 689

Vatten, m3 111 483 122 081 132 484
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Förhyrda lokaler: 

Volymtal förhyrda lokaler: 

 
*Falköpings Hyresbostäder. 

Nyckeltal 

 
 

Kommentarer till förhyrda lokaler: 

Totalytan för förhyrda lokaler har minskat. Totalt 
41.566 m2. 

Yta för Ekebergahallen i Åsarp ingår ej. 
Kommunen hyr hallen endast dagtid. 

Förhyrningen av moduler vid Gudhemsskolan, 
Hjelmarsrörsgatan, Jättenegatan, Dotorp, Vartofta 
skola och Kyrkerörsskolan totalt 3 063 m2 
tillkommer. Ytan har minskat på grund av att 
modulerna vid Vindängen har sagts upp. 

Den genomsnittliga hyreskostnaden har ökat  från  
1 171 kr/m2 2020 till 1 311 kr/m2 2021. Den ökade 
hyreskostnaden beror delvis på att ett antal 
hyresavtal har skrivits om. 

Kostnaderna för modulerna och outhyrt ingår ej i 
m2-kostnaderna 

 

Framtid 

Drift:  
Jobba vidare med driftenheten, se över hur den ska 
vara bemannad och eventuellt utöka 
servicegruppen. Fastighetsavdelningen har som 
målsättning att befintliga fastighetsskötartjänster 
uppgraderas till fastighetstekniker. Jobba vidare 
med samarbetet mellan Fastighetsavdelningen, 
Park/gata och Falköpings Hyresbostäder. 

Fastighetsavdelningen arbetar med att se över 
organisationen, hur avdelningen arbetar, rutiner, 
vem ansvarar för vad, när tar förvaltarna över 
fastigheten från projektledarna, ansvarsfördelning 
förvaltare/drift, m.m. 

 
Installation av moduler Odensbergsskolan 

 

 

Investeringsprojekt: 
Enligt lokalförsörjningsplanen kommer 
investeringsvolymen att vara fortsatt hög de 
närmaste åren, vilket innebär många 
investeringsprojekt och en hög arbetsbelastning på 
avdelningen. 

Exempel på framtida planerade investeringar: 
- Skolbyggnationer, gruppbostäder, 
köksbyggnationer. 

Energi: 
Vi kommer att jobba mycket med energiuppföljning 
och energibesparande åtgärder i den löpande 
driften. Investeringsanslag för energibesparande 
åtgärder saknas under 2022. 

Klimatstrategi: 
Fastighetsavdelningen ska succesivt ta fram 
kostnadsberäkningar för att konvertera de 
fastigheter som har inslag av fossil uppvärmning. 

Yta m2 2021 2020 2019

Totalt förhyrt, ca (exkl momduler) 41 566 41 721 41 656

Varav inom koncernen*, ca 15 066 14 467 15 032

Förhyrda moduler 3 063 3 214 4 215

kr/m
2 2021 2020 2019

Genomsnittlig kostnad (exkl. moduler) 1 311 1 171 1 271
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Städavdelning 

Avdelningschef: Solveig Pettersson 

Verksamhet 

Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter 
där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Organisation 

Städavdelningens organisation består av en städ-
chef, två arbetsledare och 86 lokalvårdare varav det 
ingår ett lokalvårdsteam samt kombinationstjänster 
främst kost/lokalvård. Enbart lokalvårdare 
motsvarar cirka 80 årsarbetare. 

Verksamhetsbeskrivning 

Städavdelningen utför lokalvård i egen regi i lokaler 
där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Avdelningens uppdrag är att tillhandahålla 
lokalvård samt att utföra arbetsuppgifterna med rätt 
kvalité inom ramen för tilldelade resurser. 

Lokalvårdarens uppgift är att städa och vårda 
lokalerna samt utföra periodisk golvvård i de 
fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Städavdelningen arbetar kontinuerligt tillsammans 
med verksamheterna att ytor och städfrekvenser 
stämmer. Arbetet säkerställer gällande 
överenskomna lokalvårdsbeskrivningar vilket leder 
till ett effektivare nyttjande av lokaler och att 
städningen är enligt verksamheternas önskan. 

En av Falköpings kommuns målsättningar är att 
vara en miljökommun och en förebild i sitt 
miljöarbete. Kommunens tecknade avtal av 
städkemikalier och material är ett viktigt instrument 
för att minska kommunens negativa miljöpåverkan. 

Ekonomi 

 

Städavdelningen utfall på - 0,5 mnkr beror på ökade 
kostnader för förbrukningsvaror såsom 
pappershanddukar, tvål m.m. när verksamheter följt 
rekommendationen att tvätta händerna ofta med 
anledning av covid-19. Även engångsmaterial som 
handskar, desinfektion m.m. har ökat i pris under 
pågående pandemi. Avdelningen har samtidigt haft 
besparingskrav på 0,5 mnkr för 2021. 

 

Verksamheternas hittills kända behov av städning 
är det som motsvarar städavdelningens uppdrag. 
Städavdelningen utför städning enligt de 
lokalvårdsbeskrivningar som gäller. Under 2021 
ändrades förutsättningar gällande Stöd- och 
försörjning i och med beslut som gjorde att städytor 
inte minskade som planerat. 

Färdigställandet av Ranliden och 
socialförvaltningens flytt från tidigare lokaler har 
varit en betydande händelse under senare delen av 
året. Städytor på Ranliden är större jämfört med de 
som lämnats. På Mössebergsskolan har 
ventilationsarbetet påverkat fördelningen av 
personalstyrkan och likaså Frökindsgårdens 
ombyggnad. Kompetens- och 
arbetslivsförvaltningen har under året fått 
ytterligare utökat behov av städning. Det gäller ytor 
för Stöd- och försörjning samt inom 
Caféverksamhet  i Collegium Park. Städning av 
Vandrarhemmet pågick fram tills försäljning. När 
det gäller Campingen har städavdelningen haft 
fortsatt uppdrag att städa. Totalt har städarean ökat 
med ca 3000 m2. 

Avdelningen har delar av året kompenserats för 
sjuklönekostnader. 

 

Under året har köp av kombiskurmaskiner gjorts, 
vilka ersätter äldre och inte längre funktionella 

Städavdelningen, tkr 2021 2020 2019

Intäkter 38 120 38 305 2 579

Kostnader -40 043 -38 863 -39 371

Nettokostnader -1 923 -558 -36 792

Budget -1 384 -2 429 -37 756

Budgetavvikelse -539 1 871 964 Städavdelningen 2021 2020 2019

Bruttokostnad tkr 40 043     38 863     39 371     

Utveckling % (bruttokostnader) 3,0% -1,3% 1,8%

Städarea, m2, 31 dec 157 600   161 700   160 200   

Bruttokostnad (kr) / m2 254          240          246          

Utveckling % 5,7           2,2 -          3,9           

Sjukfrånvaro % 5,3           5,3           5,4           
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maskiner. Investeringar av 12 datorer har gjorts för 
att möta framtida digitaliseringar. 

Verksamhetsredovisning 

2021 är ett år som präglats av virussjukdomen 
covid-19. Information, rekommendationer och 
restriktioner har uppdaterats löpande och krävt 
omställningar för avdelningen. Hänsyn har tagits 
till sekretess och besöksförbud på äldreboenden. 
Anpassningar har gjorts där verksamheter varit helt 
eller delvis stängda.   

Det har periodvis varit svårt att få tag i 
förbrukningsmaterial. Information om vikten av 
sparsamhet och omfördelningar mellan 
arbetsplatser har bidragit till att det klarat sig.    

Städavdelningen har sedan 2020 återgått till 
interndebitering. Det innebär att respektive nämnd 
har budget och kostnader för städningen. De 
lokalvårdsbeskrivningar som är överenskomna sen 
tidigare är oförändrade.  

Under året har tre lokalvårdare pensionerats. Om-
placeringar inom avdelningen och från andra verk-
samheter har skett. Omfördelningar görs så att 
personal erbjuds utökad arbetstid upp till heltid. I 
övrigt återbesätts tjänster vid behov. 

Avdelningen har under hösten som ett led i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet påbörjat 
riskbedömning kring handintensiva moment som 
kan förekomma inom lokalvårdsyrket. 
Arbetsmiljöverket har kommit med föreskrift inom 
området. Som ett led i detta har också utbildning i 
ergonomi/arbetsplanering/arbetsredskap genomförts 
för samtliga lokalvårdare i november. 

Repetition grundläggande lokalvård PRYL-
certifiering har genomförts under hösten. 11 
lokalvårdare har förnyat sina PRYL-certifikat. 
PRYL betyder (Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare – 
etablerat yrkesbevis).  

Gemensamma personalaktiviteter har på grund av 
covid-19 varit begränsade. I november gavs 
möjlighet att kunna följa med till städmässa i 
Skövde där det visades nyheter inom branschen.   

Arbetsplatsträffar har varit färre och satsningar har 
gjorts på ett antal gemensamma informationsträffar 
som anpassats i antal deltagare utefter vilka restrik-
tioner som gällt. I övrigt har samverkansmöten 
LOSAM kunnat fullföljas. 

Städavdelningen har tillhandahållit fler 
feriepraktikplatser under sommaren än tidigare. 
Under delar av 2021 har tre extra tjänster (extra 

resurs) och tre platser för Connect 2.0 varit aktuella 
varav en respektive två återstår. 

 
Städcentralen på Ranliden 

 

Städavdelningen städar cirka 7 100 färre kvadrat-
meter med anledning av ”ett pilotprojekt” som görs 
under 2021 där kultur- och fritidsförvaltningen tar 
över städansvaret av idrottshallar. Städkostnaden 
för dessa lokaler hamnar på kultur- och 
fritidsnämnden för 2021 och ingår således inte i 
städavdelningens interndebiteringar. Detta leder till 
att den ekonomiska överblicken av vad städningen 
kostar kommunen totalt blir svår särskilja från 
annan verksamhet i framtiden. Ett annat beslut som 
påverkat är att enheten för stöd- och försörjning 
flyttats från socialförvaltningen till kompetens- och 
arbetslivsförvaltningen. Det har inneburit att 
verksamheten är kvar i Collegium Parks lokaler och 
cirka 910 kvadratmeter har haft fortsatt behov av 
städning vilket inte ingått i planeringen. Därmed 
ökar städ- ytorna jämfört med de som lämnas när 
Ranliden tas i bruk. 

 

Framtid 

Framtiden är svår att utläsa på grund av den 
utredning som handlar om att tekniska nämndens 
ansvarsområden kan komma delas in i två utskott 
under kommunstyrelsen. Det är av vikt för tillit och 
trygghetsskapande att personal får/har information 
kring detta. 

Förslaget från Kultur- och fritidsförvaltningen om 
att avsäga sig städavdelningens tjänster för att i 
stället städa själva görs som ett ”pilot” även under 
2022 med anledning av covid-19 och utvärdering 
flyttas fram. Oron bland städavdelningens personal 
kvarstår, att utbildning ses som mindre viktigt för 
yrkesgruppen lokalvårdare. Lokalvård riskeras ses 
som bisyssla, det skapar parallella verksamheter 
och yrkesgrupper ställs mot varandra. Eventuella 
beslut som innebär förändringar av 
städavdelningens profession såsom miljö, medel, 
maskiner, utveckling, beräkningar etc. kan leda till 
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att kommunen mister helhetsperspektivet gällande 
ekonomi för städningen. 

Utveckling av verksamheten sker genom fortsatt 
investering av rationella och effektiva maskiner och 
redskap. Robotiserade maskiner för offentlig miljö 
är av intresse. Branschen hoppas kunna återgå 2022 
till mer normala förhållanden igen. 

Genom städråd och fortsatt dialog med 
verksamheter säkerställs att överenskommen 
lokalvårdsbeskrivning är känd och att 
dokumentation över städuppdragen erhållits.  

Verksamheternas flyttningar till/från 
ersättningslokaler, rivningar etc. är en utmaning för 
avdelningen. Dimensionering och rekrytering av 
personal måste anpassas. För städavdelningen är det 
viktigt med framförhållning i beslut som tas av 
verksamheterna som påverkar vilka städbehov som 
behövs. 

Verksamheten säkerställs genom att samtlig 
personal har grundläggande lokalvårdsutbildning 
samt har en till två dagars fortbildning per år.  

Arbetet med riskbedömning av handintensivt arbete 
kommer fortsätta likaså den digitala utbildningen 
i ”Yrkessvenska för lokalvårdare” för grupp två. 
Klimatstrategin och miljöarbete kommer vara 
fokusområde på arbetsplatsträffar under året. 
Tagna, planerade och kanske idag ännu inte kända 
beslut av investeringar och lokalbehov för 
verksamheter påverkar städavdelningen. Städning 
är en del av framtidens driftskostnader.  

Städavdelningen fortsätter delta i processer vid om- 
och nybyggnationer så att städrum och städcentraler 
byggs och utformas för att beakta lokalvårdarnas 
arbetsmiljö. Även val av mattor, utformning av 
entréer m.m. är att beakta, då det påverkar den 
framtida städningen i lokalerna och dess kostnad. 

Städavdelningen tillhandahåller praktikplatser vilka 
kan variera beroende på vilka behov som 
arbetsmarknadsåtgärderna gäller. Behovet kan gälla 
språkutveckling, yrkesutbildning, ökad 
tillgänglighet på arbetsmarknaden, ferieplatser etc. 
Arbetsmarknadsåtgärderna sker främst genom 
intern samverkan men andra aktörer kan också 
förekomma 
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Övrigt 

Verksamhet 

Kansli 

Kansli med gemensam administration, 
stadshusvaktmästeri, reception/växel, borgerlig 
vigsel samt politiska nämnden.  

Rådet för Funktionshinderfrågor är organisatoriskt 
knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för 
ordförande, sekreterare och kansliservice. Rådet är 
ett organ för samråd och information mellan 
kommunen och företrädare för de handikappades 
riksorganisationer inom kommunen 

Renhållning 

Hushållsavfall samlas in genom medlemskap i 
kommunförbundet Avfall & Återvinning 
Skaraborg, (AÅS). Verksamhetsavfall hanteras på 
Falevi avfallsanläggning av privat entreprenör, PR-
Slamsugning AB. Sluttäckning av Falevi deponi 
genomförs enligt avtal tecknat av kommunstyrelsen 
av entreprenör, PR-Slamsugning AB. 

Ekonomi 

  

 

Sammanslaget är överskottet 3 084 tkr jämfört med 
budget. Överskottet beror på nämnden inte haft 
några oförutsedda kostnader samt minskade 
kostnader på grund av Covid -19. 

 

 

Återvinningscentral (ÅV-central) 
Hyran för återvinningscentralerna från Avfall & 
Återvinning Skaraborg täcker inte kostnaderna, 
utan ger ett underskott på -187 tkr. Avtalet är 
uppsagt och kommer att omförhandlas. 

 
 
Verksamhetsavfall 
Hyran från entreprenören täcker kostnaderna i och 
med den nya ECA-ytan byggts och mer yta kunnat 
hyras ut. Verksamheten ger ett överskott på 314 tkr. 

Sluttäckning 
Sluttäckning av deponier genom att täta och 
sluttäcka de gamla deponiområdena pågår på tre 
platser, Falevi, Stenstorp och Floby. I bokslutet 
2018 gjordes en avsättning för sluttäckningen och 
allteftersom kostnaderna uppstår minskas 
avsättningen. Kostnaden för årets åtgärder är 6,1 
mnkr. Intäkter på runt 1 mnkr kommer via AÅS 
avgifter och resterande kostnader finansieras genom 
att 5,1 mnkr tagits i anspråk av avsättningen. 

 

Kansli, tkr 2021 2020 2019

Intäkter 4 201 4 213 4 536

Kostnader -10 569 -10 109 -10 422

Nettokostnader -6 368 -5 896 -5 886

Budget -9 325 -7 804 -3 222

Budgetavvikelse 2 957 1 908 -2 664

(nämnd, kansli reception, stadshusservice)

Renhållning, tkr 2021 2020 2019

Intäkter 2 038 1 884 1 973

Kostnader -1 911 -1 933 -1 784

Nettokostnader 127 -49 189

Budget 0 0 0

Budgetavvikelse 127 -49 189

Renhållning (tkr) 2021 2020 2019

ÅV-centraler

Bruttokostnad 427         407         411         

Nettokostnad 187         155         175         

Nettokostnad (kr)/invånare 6             5             5             

Verksamhetavfall

Bruttokostnad 327         528         318         

Nettointäkt/nettokostnad 314 -        106 -        364 -        

Sluttäckning

I anspråktagande avsättning 5 101 -     3 008 -     2 298 -     

Intäkt från avfallsavgifter 997 -        997 -        995 -        

Kostnad för sluttäckning 6 098      4 005      3 293      

Kronor/invånare 185         121         100         
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Verksamhetsredovisning 

Sluttäckningen fortsätter enligt plan och efter hur 
mycket täta massor som kan anskaffas för 
ändamålet. Tätmassor för Stenstorp har under året 
lagts ut på ungefär halva arealen. På Falevi har 
arbetet med delar av slänter på etapp 3 och 4 
färdigställts. 

En ny beräkning av kommande kostnader för 
sluttäckningen visar att en justering av avsättning 
behöver göras med 624 tkr.  

På de tre deponierna som sluttäcks finns 
återvinningscentraler etablerade vilka sköts av 

Avfall & Återvinning Skaraborg. Avtalet med AÅS 
gällande Falevis återvinningscentral har sagts upp 
till 2023. En ny plats för etablering håller på att 
färdigställas utanför den gamla deponin på 
Mossvägen. 

Framtid 

Arbetet med avslutningsplan för hela Faleviområdet 
fortgår. Fortsatt sluttäckning av Falevi deponi 
kommer att ske med slutmål 2026.  

Tillfällig stängning av återvinningsstationerna i 
Floby och Stenstorp kommer att göras för att kunna 
bygga täta ECA-ytor för verksamheten.

 

 

 

 

 
Sluttäckning Falevi 
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Taxefinansierat Vatten och avlopp 

 

Verksamhet 

Avdelningen driftar och underhåller 290 km 
dricksvattenledningar, 270 km spillvattenledningar 
och 265 km dagvattenledningar, 6 vattenreservoarer, 
8 avloppsreningsverk och mer än 80 mindre 
anläggningar som pumpstationer, tryckstegringar 
mm. 

VA-verksamheten är lagstyrd vilket innebär höga 
krav på dokumentation och uppföljning. 
Digitalisering är viktig inom verksamheten och man 
strävar att minska onödiga steg i arbetsgång. Att 
arbeta med struktur och rutiner internt och extern är 
också en av prioriteringarna. 

En viktig del i arbetet är transparens och 
likabehandling. VA-avdelningen arbetar med att 
skriva avtalen med alla som är anslutna till 
kommunalt VA och som inte ingår i huvudmannens 
åtagande, som till exempel VA- föreningar utanför 
verksamhetsområde, industrier och 
sprinkleranläggningar. 

Avdelningen projekterar och projektleder alla 
reinvesteringsprojekt på VA-anläggningar. 
Avdelningen projekterar VA-nät i alla 
exploateringsprojekt och projektleder vissa av dem. 

VA-avdelningen bidrar även med kompetens i alla 
nya detaljplaner, arbete med klimatanpassningen i 
kommunen samt hjälper till i bygglovsfrågor med 
bedömning av yttre VA (ledningar som förbinder 
huset med kommunal förbindelsepunkt i tomtgräns). 

Ekonomi 

VA-avdelningen går med ett överskott på 573 tkr för 
2021. Överskottet är prognosticerat och kommer att 
hjälpa till att balansera VA-fonden som är - 1 931 
tkr vid årsskiftet. Energipriset har påverkat resultatet 
något, särskilt i slutet på året då kommunen har ett 
rörligt avtal på elpriset. 

Skuld till VA-kollektivet 

 

Verksamhetsredovisning 

Avdelningens verksamhet kretsar runt lagar och 
regler som styr VA sektorn. Under året har stort 
fokus varit på uppdatering av egenkontrollprogram 
på C-anläggningar (reningsverken i Valtorp, 
Broddetorp, Odensberg, Åsarp och Kättilstorp).  

Genom införande av ett underhållprogram för VA- 
anläggningar (Maint Master), har man digitaliserat 
drift- och underhållsarbete på reningsverken och 
pumpstationer. Arbete med att uppdatera databasen 
kommer att pågå i flera år framåt. Effekten av bättre 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2020 

Intäkter

Avgifter mm 56 895,2 60 194,3 58 451,0 1 743,3 60 618,0

Statsbidrag 89,0 24,6 0,0 24,6 24,0

Övriga intäkter 75,2 77,7 80,0 -2,3 78,0

Interna intäkter 6 220,8 4 995,8 5 643,0 -647,2 4 970,0

Summa intäkter 63 280 65 292 64 174 1 118 65 690

Kostnader

Personalkostnader -13 554,6 -14 678,4 -14 000,0 -678,4 -15 486,0

Verksamhetskostnader -23 745,7 -25 693,7 -24 985,0 -708,7 -25 186,0

Kapitalkostnader -21 719,0 -20 803,1 -21 500,0 696,9 -21 500,0

Interna kostnader (inkl. internhyra) -3 510,0 -3 544,1 -3 689,0 144,9 -3 518,0

Summa kostnader -62 529 -64 719 -64 174 -545 -65 690

ÅRETS RESULTAT FÖR VA 751 573 0 573 0

År IB Årets resultat UB 

2012  1 452     -1 431      21     

2013  21     -1 669     -1 648     

2014 -1 648     -621     -2 269     

2015 -2 269      882     -1 387     

2016 -1 387      1 180     -207     

2017 -207      2 520      2 313     

2018  2 313     -3 824     -1 511     

2019 -1 511     -1 744     -3 255     

2020 -3 255      751     -2 504     

2021 -2 504 573 -1 931
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styrning och effektiviseringen med Maint Master 
syns redan idag i verksamheten. 

Avdelningen är i framkant vad gäller användning av 
nya tekniker, bland annat Lora – ett radionät som 
kommunen tillhandhåller och som används för att 
skicka data över långa avstånd. Tekniken används 
främst för att övervaka dricksvattennätet (läckor och 
nattflöden). Arbete med integrering av olika system 
pågår samt arbete med övervakningsstrategi.  

 
Vattenmätarbrunn med Lora antenn 

Övergång till digitala vattenmätare för konsumenter 
fortsätter. Under 2021 byttes 1 149  mätare från 
mekaniska till digitala. Detta innebär att drygt 60 % 
av alla mätare nu är digitala. Genom att ha 
fjärravlästa vattenmätare skapas bättre kontroll över 
dricksvattensvinn samt minskar arbetsbelastningen 
på personalen. Införande av SMS aviseringar för 
vattenmätarbyte minskade förgävesbesök och 
effektiviserade byten. 

 

                                                           
1 NIS-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverk och informat-
ionssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga 
tjänster och vissa digitala tjänster. 

Avdelningen har jobbat för att informera kunder om 
viktiga nyheter under 2021. Flera informationssidor 
är tillgängliga på hemsidan, bl.a. om 
vattenskyddsområden, fyllning av pool – något som 
var högaktuellt i våras, beräkningshjälp för VA taxa 
samt information vid driftstörningar som 
kokningsrekommendation och vattenavstängningar.  

Avdelningen arbetar kontinuerligt med drift, 
underhåll och förnyelse av ledningsnätet. Det 
politiska målet är att renovera 1 % av VA-nätet. 
Totalt renoverades 0,5 % av dricksvattenledningar, 
0,7  % spillvattenledningar och 0,4 % av 
dagvattenledningar. Det största projekt var 
reinvesteringar i ledningsnät i Kättilstorp samt 
utbyggnad av verksamhetsområde till fastigheter 
söder om Kättilstorp.  

 
 
Pumpstationen i Stenstorp har gjorts om vilket 
förberedde Stenstorps ledningsnät för att bättre 
kunna klara av större skyfall. Ytterligare tre 
pumpstationer renoverades och underhåll gjordes på 
17 pumpsta-tioner.  
Genom ett nytt staket förbättrades skalskyddet på 
Hulesjöns reningsverk. Diverse renoveringar som 
byte av rensgaller, ombyggnad av mätare och 
renovering av delar av biologisk rening har utförts.  

Under hösten uppdagades problem med 
dricksvattenkvalitet i Kättilstorp. Vid provtagningen 
har ett prov påvisats otjänligt. Utredning gjordes och 
smittkällan identifierades till en kran i reservoaren. 
Kranen byttes och problem med kvalitet åtgärdades. 

Framtid 

Det pågår ett arbete med att rusta upp civilsamhället 
i Sverige. Samhällsviktiga funktioner ska förberedas 
för att kunna klara av krissituationer och förhöjd 
beredskap. Det finns lagkrav på att göra risk- och 
sårbarhetsanalys samt dokument och rutiner som ska 
belysa och klargöra arbete med bl.a. informations-
säkerhet, säkerhetsskydd. Under 2021 påbörjades 
arbete med att ta fram säkerhetsskyddsanalys samt 
arbete med NIS direktivet1. Båda styrdokumenten 
tas fram i samarbete med säkerhetssamordnare i 
kommunen. Arbetet med dessa dokument kommer 
att fortsätta även under 2022 tills basstruktur finns 

VA 2021 2020 2019

Bruttokostnad, tkr 64 719 62 529 62 121

Utveckling % 3,5 0,7 -2,7 

Intäkter, tkr 65 292 63 280 60 376

Utveckling % 3,2 4,8 0,5

Dricksvatten till ledningsnät, m3 2 031 720 2 095 525 2 063 461

Bruttokostnad (kr) /m3 32 30 30

Renat avloppsvatten, m3 2 809 732 3 216 985 2 755 499

Ledningstyp Dagvatten Spillvatten Vatten

Längd ledningar 2021 totalt (km) 264 268 290

Nyanläggningar 2021 (km) 0,9 1,0 1,0

Reinvesteringar 2021 (km) 1,0 2,0 1,3

Reinvesteringstakt 2021 (%) 0,4 0,7 0,5
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på plats. Dokumenten kommer att vara en del av 
styrdokument för verksamheten som kommer att 
revideras löpande.  

Som en del av kontinuitetsarbete enligt framtagen 
VA plan, under 2022-2023, planeras även arbete 
med reserv- och nödvattenplaner.  

Det pågår kontinuerligt arbete med digitalisering. 
Arbetet med övervakningsstrategi har påbörjats och 
planeras vara klar under 2022. Samtidigt pågår tester 
och utvärdering av ny teknik i just övervakning av 
ledningsnät, detta kommer fortsätta även under 
2022. 

VA-kollektivet ska hålla en årlig reinvesteringstakt 
om 1 % för det planerade underhållet av vatten- och 
avloppsledningar. Att bibehålla reinvesteringstakten 
är viktigt för att kunna säkra upp VA- försörjningen 

och bibehålla kvalitet. VA- avdelningen kommer att 
fortsätta arbetet med reinvesteringar på ledningsnät 
genom olika projekt. 

Genom fler överföringsledningar effektiviseras 
hantering och rening av avloppsvatten. Nästa år 
fortsätter arbetet med ny överföringsledning mellan  
Broddetorp och Axvall. 

Exploateringsprojekt fortgår på Fåraberget och 
Marjarp. Nästa år planeras arbete med separering av 
dagvatten och spillvatten för att minska bräddningar 
(utsläpp av orenat spillvatten) i Vartofta. Detta 
kommer att bidra till att uppnå mål att ha mindre 
bräddningar. Vartoftas projekt rustar även upp 
samhället för att på bättre sätt klara av 
klimatförändringar vad gäller översvämningsrisker.

 

 

 

 

      Schakt för pumpstation Saleby i Vartofta
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Biogas

 

Verksamhet 

Behandling av matavfall genom rötning för att 
producera biogas för uppgradering till fordonsgas.  

Efterbehandla rötresten till ett fullvärdigt 
jordförbättringsmedel som återförs i kretsloppet. 

Ekonomi 

Behandlingsavgifterna för matavfall är fortsatt 
mycket låga. Sammantaget har intäkterna blivit i 
nivå med marknadens låga behandlingsavgifter 
vilket resulterar i ett underskott för verksamheten. 

Kostnaderna för verksamheten är lägre än 
föregående år men har inte kunnat sänkas 
ytterligare då anläggningen under året optimerats 
samt extra kostnader tillkommit vid provkörning av 
alternativa substrat. 

Utfallet för kapitalkostnaderna är enligt budget. 
Den nya rötkammaren har tagits i bruk under året 
och därav är kapitalkostnaderna betydligt högre än 
föregående år. 

Verksamhetsredovisning 

Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 
var god under första tertialet, mindre under 
sommaren och åter bättre under höst och vinter. 

Under året har rötbart matavfall och andra substrat 
kunnat avropas för att uppehålla produktion av 
biogas för uppgradering till fordonsgas enligt avtal.  

Den nya rötkammaren har tagits i drift under året 
och trimmats och optimerats utefter de 
förutsättningar som är.  

Sammanfattat har året varit ett inkörningsår för den 
nya anläggningen med fokus på kvalitetssäkring av 
verksamheten. 

 

Framtid 

Uppgraderingsanläggningen har tagits över av 
kommunen från och  med januari 2022 vilket 
innebär att kommunen råder över hela 
produktionsledet från matavfallsmottagningen, 
rötkammare, uppgradering och ledning till 
överlämningspunkt hos Fordonsgas. En baslast av 
matavfall samt matavfallsslurry finns avtalad för 
2022, vilket innebär att avtalade gasleveranser kan 
genomföras. Mer matavfall med bättre 
behandlingsavgift behöver kontrakteras för att 
kunna balansera ekonomin. Gaspriset är fortsatt lågt 
jämfört med naturgaspriserna och bör på sikt kunna 
höjas. 

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2020 

Intäkter

Avgifter mm 6 214,5 2 017,8 2 665,0 -647,2 1 888,0

Statsbidrag 1 289,4 552,0 1 530,0 -978,0 552,0

Övriga intäkter 852,5 1 067,8 450,0 617,8 736,0

Interna intäkter 0,0 9,2 405,0 -395,8 0,0

Summa intäkter 8 356 3 647 5 050 -1 403 3 176

Kostnader

Personalkostnader -951,1 -1 104,8 -860,0 -244,8 -982,0

Verksamhetskostnader -4 349,4 -3 751,6 -62,0 -3 689,6 -3 385,0

Kapitalkostnader -1 146,1 -2 635,3 -2 605,0 -30,3 -2 633,0

Interna kostnader (inkl. internhyra) -1 984,9 -823,5 -1 523,0 699,5 -876,0

Summa kostnader -8 431 -8 315 -5 050 -3 265 -7 876

ÅRETS RESULTAT FÖR BIOGAS -75 -4 669 0 -4 669 -4 700

Biogas 2021 2020 2019

Bruttokostnad, tkr 8 315 8 431 9 154

Utveckling % -1,4 -7,9 38,4

Intäkter, tkr 3 647 8 356 9 695

Utveckling % -56,4 -13,8 29,6

Behandlat rötbart organiskt material (ton) 5 789 5 280 5 789
Procucerat klimatneutralt bränsle fr 
organiskt avfall (MWh) 3 924 4 032 4 264
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Investeringsredovisning - skattefinansierat 

 

RE-/löpande investeringar 

Park/gata 
Reinvesteringar och löpande investeringar för 
park/gata följer den fastställda utvecklingen och ser 
ut att rymmas inom budget för 2021. Under andra 
tertialen av 2021 har stora satsningar gjorts på 
trafiksäkerhetsåtgärder samt ombyggnation av 
kommunens cirka 130 belysningscentraler som nu 
flyttas ut ifrån FEAB anläggningar. Detta då vintern 
varit lång och det ofta är ineffektivt att genomföra 
anläggningsarbeten på vintern. Samtligt planerat 
asfaltsunderhåll är beställd och utförd och behov är 
fortsatt stort framförallt på gångbanor och 
cykelbanor där underhållet är eftersatt.  

Det är beställt lastbilar för 5 miljoner. Dessa 
levereras först 2022, därför blir det medel kvar för 
2021. 

Fastighet 
I investeringsbudgeten ingår reinvesteringar för 
22 800 tkr, varav 3,6 mkr är medel från 2020. Under 
året har det gjorts reinvesteringar för 19 342 tkr. 
Reinvesteringar är större underhållsåtgärder på 
fastigheter. Exempel på åtgärder som utförts är 
renovering av bastu och duschrum på Odenbadet, 
renovering av lägenheter, hissbyten, reparation 
yttertak, renovering papptak, byte 
ventilationsaggregat och fasadrenoveringar på flera 
fastigheter. 

Andra löpande investeringar som gjorts under året är 
exempelvis komplettering av utebelysning vid skolor 
och förskolor, upprustning av utemiljön vid skolor. 

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga 
förvaltningar, exempel på lokalförändringar är 

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2021 

Maskiner och inventarier -9 654 -2 030 -11 312 9 282 -4 000

Park/Gata -8 948 -745 -9 812 9 067 -2 500

Fastighet -516 -1 196 -1 000 -196 -1 100

Städ 0 -88 -100 12 -100

Kost 0 0 -100 100 0

Övrigt -190 0 -300 300 -300

Park/Gata -13 553 -16 930 -20 500 3 570 -18 700

Offentlig belysning -3 387 -2 019 -4 900 2 881 -3 800

Reinvestering broar 0 0 -500 500 -500

Trafiksäkerhetsåtgärder -2 815 -4 348 -4 700 352 -4 700

Asfaltsunderhåll -6 563 -7 680 -7 200 -480 -7 500

Reinvesteringar Marjarp 0 -214 -500 286 -300

Reinvestering parker -312 -544 -1 500 956 -900

Reinvestering gatukropp -476 -2 126 -1 200 -926 -1 000

Fastighet -25 024 -24 480 -29 100 4 620 -29 100

Passage, larm -1 936 -1 870 -2 000 130 -2 000

Skolgårdar/Belysning skolgårdar -372 -274 -600 326 -600

Reinvesteringar -19 350 -19 342 -22 800 3 458 -22 800

Lokalförändringar utanför ram -3 366 -2 995 -3 700 706 -3 700

Re-/löpande investeringar -48 231 -43 440 -60 912 17 472 -51 800

Fleråriga investeringar

(se spec sid x) -126 800 -84 548 -313 600 229 052 -88 300

Summa fleråriga investeringar -126 800 -84 548 -313 600 229 052 -88 300

SUMMA NÄMNDEN SKATTEFINANSIERAT -175 031 -127 989 -374 512 246 523 -140 100
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åtgärder som ”hyresgästen” vill ha utfört som inte är 
ett underhåll.
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Fleråriga projekt - skattefinanserat

 

 

Projekten Vindängens skola, Fridhem, reservkraft 
Floby färdigställdes ifjol. Det återstod endast 
ströfakturor och redovisas därför inte med text. 
Övriga mindre projekt kommenteras inte speciellt i 
nedanstående text. 

Platåskolan – fastighet 
Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) 
har utförts. Projektering har utförts. Detaljplan och 
bygglov är överklagat och Miljööverdomstolen gav 
den klagande rätt angående detaljplanen. 
Detaljplanen får arbetas om. Byggnationen beräknas 
påbörjas hösten/vintern 2023/2024 och beräknas 
färdigställas hösten/vintern  2025/2026. 

Mössebergsskolans ventilation 
Ombyggnad ventilation, hus 1, projektering har 
utförts, upphandling har utförts, byggnationen 
påbörjades oktober 2021, beräknas färdigställas 
februari 2022. 

Odensbergsskolan – förskola/kök 
Projektering av om- och tillbyggnad av förskole 
byggnad och kök har utförts under året, byggna-
tionen beräknas påbörjas april 2022 och färdigställas 
våren 2023. Projektets prognos har ökat till 45,5 
mnkr. Den ökade kostnaden beror på höjda 
materialpriser. 

Odensbergsskolan – moduler skola 
Förhyrning av modulskola, upphandling av 
entreprenör för projektet har utförts. Skolmodulerna 
beräknas vara klara i april 2022. Projektets prognos 
har ökat till 20 mnkr. Den ökade kostnaden beror ny 
el, servis, samt på tillkommande markarbeten, 
omdragning av dagvatten m.m. 

Frökindsgården 
Ombyggnad. projektdirektiv, förstudie, projektering 
har utförts. Byggnationen beräknas påbörjas hösten 
2021 och vara färdigställd hösten 2022. 

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
PROJEKTKALKYL 
T.O.M. PLAN 2021 

BESLUTAT 
TILLÄGG ENL 

KF FROM 2022 

TOTAL 
PROJEKT 

KALKYL 

ACK UTFALL 
ALLA ÅR 

PROGNOS 
PROJEKT 

AVVIK
PROJEKT 

Fastighet skolor -489 700 -56 400 -546 100 -158 999 -557 650 -11 550

Platåskolan - Fastighet -338 000 -50 700 -388 700 -46 270 -388 700 0

Vindängen -100 000 -100 000 -98 720 -98 750 1 250

Mössebergsskolan ventilation -4 700 -4 700 -3 685 -4 700 0

Odensbergsskolan - förskola/kök -32 000 -5 700 -37 700 -1 540 -45 500 -7 800

Odensbergsskolan - moduler skola -15 000 -15 000 -8 784 -20 000 -5 000

Fastighet vård och omsorg -136 100 -6 800 -142 900 -90 710 -144 403 -1 503

Frökindsgården, ombyggnad -23 100 -2 600 -25 700 -5 859 -25 700 0

Nytt korttidsboende -27 800 -4 200 -32 000 -2 148 -35 000 -3 000

Fridhem -4 200 -4 200 -4 193 -4 193 7

Ranliden, ombyggnad till kontor -81 000 -81 000 -78 510 -79 510 1 490

Fastighet övrigt -14 406 -30 400 -44 806 -5 410 -39 485 5 321

Ventilation Stadshuset -5 000 -5 000 0 0 5 000

Stadshuset konferensrum 0 -35 0

Stenstorps vårdcentral -4 000 -1 800 -5 800 -2 353 -5 800 0

Reservkraft Floby -970 -970 -1 024 -1 024 -54

Ishallen -1 000 -28 600 -29 600 -79 -29 600 0

Falköpings energisparprojekt (FEP) -1 286 -1 286 -851 -851 435

Näridrottsplatser (sista året) -900 -900 -960 -960 -60

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -1 250 -1 250 -108 -1 250 0

Park/Gata -64 200 -3 450 -67 650 -14 841 -67 650 0

Platåskolan - Gata -23 000 -3 450 -26 450 -3 147 -26 450 0

Plantisparken -11 700 -11 700 -7 037 -11 700 0

El-ljusspår (Vartofta kvar) -4 500 -4 500 -2 358 -4 500 0

Utveckling stadskärna -25 000 -25 000 -2 299 -25 000 0

Övrigt - Avfall -3 200 0 -3 200 -5 -3 200 0

Verksamhetsyta för ÅVC -3 200 -3 200 -5 -3 200 0

Fleråriga investeringar -707 606 -97 050 -804 656 -269 965 -812 388 -7 732
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Nytt korttidsboende LSS 
Nybyggnad av LSS-boende. Projektering har utförts. 
Detaljplanen är klar. Byggnationen beräknas påbör-
jas våren 2022 och beräknas färdigställas våren 
2023. Projektets prognos har ökat till 35 mnkr. Den 
ökade kostnaden beror bland annat på omdragning 
av fjärrvärmeledning, tillkommande solcellsanlägg-
ning och klimatkyla. 

Ombyggnad Ranliden 
Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) 
har utförts. Projektering har utförts. Byggnationen 
påbörjades våren 2020 och färdigställdes hösten 
2021. 

 
Ranliden fasad 

Ekehagen Järnåldersgården 
Reparation av Järnåldersgården utförs under 2021 
och 2022 

Stenstorps Vårdcentral 
Ombyggnad av vårdcentral på uppdrag av hyresgäs-
ten Närhälsan. Projektering har utförts, upphandling 
av entreprenör har utförts. Ombyggnaden kommer 
att påbörjas i början av 2022 och färdigställas hösten 
2022. 

FEP – Falköpings energisparprojekt 
Floby bad och Stenstorps bad, värmepumpinstalla-
tion kompletterad med solcellsanläggning färdig-
ställdes 2021.  

Under 2021 har utförts förstudier på: 
- Stadshusets ombyggnad. Ombyggnad av venti-

lation, värme, vatten och avlopp, el, hiss, 
fönsterbyte samt övriga underhållsarbeten. 

- Renovering Ishallen. Renoveringen innebär nytt 
klimatskal, ventilation i halldelen åtgärdas, nytt 
omklädningsrum samt brandskydd- och till-
gänglighetsanpassningar. 

Under 2021 har projektdirektiv utförts på: 
Åttagårdsskolan, Vartoftaskolan och Elvagården in-
klusive kök, Gudhemsskolan inklusive kök, förskola 
Fåraberget, gruppboende LSS. 

Platåskolan – gata 
Gatuprojektet kopplat till Platåskolan är en del av 
det stora projektet för Platåskolan och kan först på-
börjas när detaljplanen har vunnit laga kraft. Då den 
tänkta detaljplanen överklagats och inte kunnat 
vinna laga kraft är planen att arbetena kan påbörjas 
först under 2023. 

Plantisparken upprustning 
Plantisprojektet har bland annat under vintern ge-
nomfört effektbelysning av Amfiteatern. Under vå-
ren har styrgruppen beslutat att projektet ska avslu-
tas efter de sista åtgärderna som sker under 2021 
gällande belysning och viss möblering i parken. Pga. 
förseningar har inte de sista inköpen av effektbelys-
ning och möblering kunnat avslutas under 2021 utan 
kommer att avslutas under 2022 istället. Det finns ca 
2,4 mkr i kvarvarande budget för 2022 vilket förvän-
tas tillräckligt för kvarstående arbeten. 

Elljusspår Vartofta 
Av de tre elljusspår som skulle iordningställas kvar-
står spåret i Vartofta samt en del arbeten runt start 
och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att färdig-
ställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktillgång 
kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med detta 
leds av kultur- och fritidsförvaltningen. Projektet 
förväntas hålla sig inom avsatt budget. 

Utredning - Utveckling stadskärna /Stora torget  
Projektet för Stora Torget har fortsatt genom att ar-
kitekttävlingen nu är avslutad och avtal har kunnat 
tecknas med arkitektfirman SYDVÄST. Arbetet har 
nu startats med att ta fram färdiga gestaltningsför-
slag och en totalkalkyl för att kunna fastslå lämplig 
etappindelning för utförandet av bygget. En system-
handling med tänkt etappindelning med tillhörande 
budget förväntas kunna presenteras under våren 
2022.  

Exploatering  
Exploateringsprojekt redovisas i  kommunstyrelsens 
verksamhetsrapport där budgeten ligger. 
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Investeringsredovisning – Taxefinansierat

 
 

VA-kollektivet  re-/löpande investeringar 

Re- och löpande investeringar landade på 23 861 
tkr jämfört med 26 136 tkr i budget. Det är cirka 2,3 
mnkr mindre än budgeterat. Delvis beror avvikelsen 
på att vissa planerade projekt skjutits upp, som Pla-
tåskolan och ombyggnad av stora torget, delvis pga. 
resursbegränsningar på personalsidan. Vissa om-
ständigheter, som problem med dricksvatten i 
Kättilstorp, gjorde att prioriteringen flyttades till 
drift och underhåll istället för reinvesteringar.    

Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät 
och reliningar fortgår enligt flerårsplan. Under hela 
2021 har arbetet med renoveringar av ledningar i 
Kättilstorp fortsatt. Nybyggnad av pumpstation på 
överföringsledningen via Vartofta har påbörjats för 
att kunna pumpa spillvattnet från Kättilstorp till 
Falköping och lägga ner det gamla reningsverket.  

Pumpstationen vid vårdcentralen i Stenstorp har re-
noverats/rustats upp för att kunna möta en större 
mängd av vatten vid skyfall. Detta har bidragit med 
bättre robusthet i systemet och minskad risk för 
källaröversvämning. Ytterligare tre mindre pump-
stationer har renoverats under 2021 och underhåll 
har gjorts på 17 pumpstationer. På flera små verk 
har kemikalieförvaringen uppgraderats med tankar. 
På Hulesjöns reningsverk utfördes ett antal mindre 
projekt, bland annat skalskyddet runt reningsverket, 
byte av inkommande rensgaller, renovering av mät-
rännan, renovering av biologiskt steg samt asfalte-
ring av ytor inom verkets område.   

Renoveringstakten på ledningsnätet uppnådde poli-
tiskt mål på 1 %.  Under 2021 utfördes ca 80 
mindre VA jobb på ledningsnät, för det mesta byte 
av serviser och mindre förnyelse av nätet. Det har 
lagats 21 vattenläckor under året till en kostnad av 
986 tkr.

VA INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2021 

Anslutningar 4 154 2 953 3 900 -947 3 500

Anslutningsavgifter 5 702 4 202 5 400 -1 198 4 500

Nyanslutningar (serviser) -1 548 -1 249 -1 500 251 -1 000

Åtgärder på ledningsnätet -19 865 -18 117 -22 036 3 919 -20 973

Reliningar -6 372 -4 890 -6 536 1 646 -7 773

Reinvesteringar på ledningsnät -12 078 -11 865 -11 400 -465 -11 500

Kinnarp inkommande vattenledning -222 -1 000 778 -1 000

Stora torget 0 -500 500 0

Marka Odensberg dricksvattenledning -1 415

Hollendergatan Platåskolan -1 140 -2 600 1 460 -700

Åtgärder på anläggningar -2 788 -7 781 -6 500 -1 281 -8 000

Reinvestering el/styr -796 -1 000 204 -1 000

Reinvestering maskin/utrustning -795 -593 0 -593 -600

Stenstorp VC pumpstation-brädd -1 224 -500 -724 -1 100

Falköping-Torbjörntorp renovering -1 044

Hulesjön - åtgärder -3 997 -4 200 203 -4 000

Hulesjön - byte ledningar -949 -984 -700 -284 -1 000

Paxtankar -187 -100 -87 -300

Övriga inventarier -3 175 -916 -1 500 584 -662

Vattenmätare -964 -916 -1 000 84 -562

Övriga inventarier -2 211 0 -500 500 -100

Re-/löpande investeringar -21 674 -23 861 -26 136 2 275 -26 135

Fleråriga investeringar VA

(se spec sid x) -16 254 -6 978 -20 664 13 686 -11 000

ÅRETS INVESTERINGAR FÖR VA -37 928 -30 839 -46 800 15 961 -37 135
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VA-kollektivet  Fleråriga projekt 

 

 

VA - Ombyggnad avlopp Kättilstorp  
Ombyggnad av Kättilstorps ledningsnät är till 
största delen klart. För att börja pumpa spillvatten 
från Kättilstorp till Falköping återstår färdigstäl-
lande av pumpstationen i Vartofta samt mindre åt-
gärder med inkoppling i Kättilstorp. Detta planeras 
till senast sommaren 2022 då vår tillsynsmyndighet 
har dömt ut Kättilstorps reningsverk. Projektet 
verkställer detaljplanen för industriutbyggnation 
och fortsatt expansion av samhällets träindustri. 

VA- Utökning verksamhetsområde Kättilstorp 
Verkställande av detaljplan och utökande av verk-
samhetsområde för Ryttarevägens förlängning är 
till största delen färdig. VA-nätet är färdigbyggt 
men det återstår en del asfaltsåterställning, som 
kommer att göras när asfaltssäsongen är igång, 
vår/sommar 2022.  

VA – Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 
Arbete med spillvattenledningen mellan Broddetorp 
och Axvall fortsätter hösten 2022. Arbete utförs i 
samläggning med Vallebygdens el. 

  

VA - Matarvattenledning Danska vägen 
Efter Skaraborgs Vattens flytt av matarvattenled-
ningar samt ny detaljplan för fortsatt utbyggnad av 
BS-Mekaniska behövdes en ny matarvattenledning 
i Danska vägen för att trygga dricksvattenförsörj-
ningen till reservoarerna. Etapp 2 är planerad under 
2022. 

 
Borrning för bergsprängning för VA-schakt, Storgatan, Kättil-
storp 

  

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
PROJEKTKALKYL 
T.O.M. PLAN 2021 

BESLUTAT 
TILLÄGG ENL 

KF FROM 2022 

TOTAL 
PROJEKT 

KALKYL 

ACK UTFALL 
ALLA ÅR 

PROGNOS 
PROJEKT 

AVVIK
PROJEKT 

Vatten och avlopp -57 500 0 -57 500 -32 778 -57 500 0

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -32 500 -32 500 -27 474 -32 500 0

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -4 000 -4 000 -2 243 -4 000 0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -17 000 -17 000 -3 056 -17 000 0

Danska vägen etapp 2 2022 -4 000 -4 000 -5 -4 000 0

Fleråriga investeringar -57 500 0 -57 500 -32 778 -57 500 0
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Biogas –fleråriga projekt 

 

 

 

Biogas – Rötkammare o efterrötkammare 
Projekten för ”Ny rötkammare” och ”Efterrötkam-
mare” har slutbesiktigats och tagits i drift under 
året. Slutbetalning har skett under maj månad efter 
åtgärdande av besiktningsanmärkningar. 

Projekten genomfördes som en delad utförande ent-
reprenad med konsultbolaget Sweco som projektör 
och projektledare under byggperioden. Upphand-
lade entreprenörer var NCC för mark och bygg, 
Goodtech för maskin och Provektor el, styr och reg-
ler. Maskinentreprenören ombildades efter en kon-
kurs vilket inte påverkade anbudet men försenade 
projektstarten. Byggentreprenaden blev vid upp-
handling dyrare än projekterat då byggmarknaden 
var ganska överhettad. Markarbetena blev mer om-
fattande än vad förstudie och projektering visat, då 
det fanns ett stort antal befintliga ledningar i dåligt 
skick. Omläggningen av dessa blev 2,9 miljoner 
kronor dyrare än projekterat på grund av tillkom-
mande kostnader för dåliga grundförhållanden m.m. 
Maskinentreprenaden belastades med tillkommande 
arbeten i gamla gasrummet där befintliga ledningar 
inte klarade det högre gasflödet, tilläggsarbeten för 
1,9 mnkr kronor. Elentreprenaden var av konsulten 
beräknad till 2,5 miljoner kronor och slutnotan var 
3,2 miljoner kronor högre.  

 
Nya rötkammaren vid Hulesjön 

 

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
PROJEKTKALKYL 
T.O.M. PLAN 2021 

BESLUTAT 
TILLÄGG ENL 

KF FROM 2022 

TOTAL 
PROJEKT 

KALKYL 

ACK UTFALL 
ALLA ÅR 

PROGNOS 
PROJEKT 

AVVIK
PROJEKT 

Biogas - ny rötkammare -29 738 -29 738 -37 745 -37 745 -8 007

Fleråriga investeringar Biogas -29 738 0 -29 738 -37 745 -37 745 -8 007



Ekonomisk Redovisning investeringar 

62 I tekniska nämnden I verksamhetsredovisning för år 2021 

Politiska uppdrag under år 2021 

Se över stöd-, service och stabsfunktioner 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan för år 2021-
2023 och budget för år 2021 beslutat ge kommun-
styrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och 
stabsfunktioner i hela den kommunala organisat-
ionen i syfte att skapa högre kvalitet och effektivi-
tet.  
Tekniska nämnden har gett förvaltningschefen i 
uppdrag (§58/2021) att i enlighet med kommunsty-
relsens beslut 664/2021 punkt 3 fortsätta arbetet 
med effektivisering av de förslag till förbättrings-
områden som redovisas inom nämndens ansvars-
område. 

Redovisning av uppdrag 

Förvaltningschefen redovisar nedan de sex förbätt-
ringsområden som tagits upp i översynen av sam-
hällsbyggnadsförvaltningen. 

1. Utveckla konceptet enkäter och brukarunder-
sökningar 

Inom förvaltningen har funnits och finns inarbetade 
koncept för dialog med avropande förvaltningar. 
Exempelvis inom kostverksamheten finns kostråd 
där personal från kostavdelningen regelbundet sam-
talar med Barn- och utbildningsförvaltningen och 
Socialförvaltningens ansvariga personal. 

Inom fastighet har funnits och finns också inarbe-
tade koncept för dialog med avropande förvalt-
ningar, främst Barn- och utbildningsförvaltningen, 
Socialförvaltningen samt Kultur och fritidsförvalt-
ningen. 

Även SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ge-
nomför rikstäckande enkät avseende vägar, vatten, 
parker m.m. vad civilsamhällets bedömning om 
nöjdhet jämfört med andra kommuner. 

Det fortsatta arbetet är att bli än bättre. 

2. Utreda besparings- och effektivitetsmöjligheter 
inom städverksamheten, både organisatoriska 
och driftmässiga. Detta för att kunna uppnå 
högre kvalitet och nöjdhet. 

Arbete med robotisering sker, detta är dock en kost-
nadsfråga. Inventering om vart robotar gör bäst ef-
fekt utreds. Utmaning är att det under dagtid finns 
risker med kollisioner och nattetid är lokalerna lar-
made. Arbetet fortsätter. 

 

3. Fortsätta arbetet med framtagande av nyckeltal 

Inom det tekniska området finns få relevanta nyck-
eltal. SKR arbetar med att få fram relevanta nyckel-
tal. Söker man i Koladas Jämförare så finns få jäm-
förelser mellan kommuner. Även här arbetar för-
valtningen vidare. 

4. Utreda besparings- och effektiviseringsmöjlig-
heter inom drift av fastigheter, för att kunna ge-
nerera lägre kostnader och internhyra. 

Sedan 2012 har avdelningen arbetat målinriktat 
med att sänka driftkostnader. Fram till 2020 så har 
driftkostnaden minskat med 28 %. Arbete har även 
gjorts för att avyttra fastigheter som kommunen inte 
har bruk för. En lista är framtagen i samarbete med 
mark och exploatering (Mex). Mex skriver fram 
förslag på försäljning eller rivning av fastigheten 
till kommunstyrelsen. 

5. Nyttja befintligt fastighetssystem för att samla 
fastighetsinformation. 

Fastighetsavdelningen använder WSP:s system, 
DeDu. Detta fastighetssystem används för ronde-
ringar av fastigheter, felanmälan, beställning av 
verksamhetsservice, uppföljning av energiförbruk-
ning, energistatistik, planering av OVK (obligato-
risk ventilationskontroll) och fastighetsdeklara-
tioner. Systemet används även för protokoll vid be-
siktningar av bland annat OVK och fastighetsdekla-
rationer. Även fastighetsinformation finns i DeDu, 
exempelvis ytuppgifter. 

Underhållsplaneringen görs idag i Excel. Kommu-
nen håller på att handla upp ett nytt ekonomisy-
stem. När det är klart kommer utvärdering att ske 
om ett system som fungerar med det nya ekonomi-
systemet. 

6. Se över organisationen inom kostavdelningens 
verksamhet. 

Kostavdelningen ser ständigt över sin organisation 
utifrån händelser som beslutats inom barn- och ut-
bildningsförvaltningens och socialförvaltningens 
verksamheter. Det är i huvudsak dem som kostav-
delningen servar med mat inom förskola, skola, 
gymnasium och äldreomsorg, både särskilt och or-
dinärt boende. Även händelser inom den egna verk-
samheten föranleder en översyn av organisationen 
såsom långa sjukskrivningar och uppsägningar.  



Politiska uppdrag 

Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9Postadress 521 81 Falköping 
Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 

 

Effektiviteten inom avdelningen är ständigt föremål 
för granskning. 

Under våren 2021 har avdelningen fördelat om 
chefskapet inom verksamheten och dragit ned på en 
kökschefstjänst. Detta gjordes möjligt genom att en 
av kökscheferna valde att säga upp sig. Utifrån 
medarbetarnas önskemål och ett tidigare politiskt 
beslut, är ändå det nära ledarskapet en viktig del i 
hur verksamheten är organiserad. 

 

Grillplatser 

Tekniska nämnden (§59/2021) har besvarat en mo-
tion om att öka antalet grillplatser och mötesplatser.  

Förvaltningen får i uppdrag att:  

*Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med 
kultur- och fritidsförvaltningen göra en nulägesana-
lys under 2021 på hur det ser ut idag med allmänna 
grillplatser/vindskydd i hela kommunen. 

*Ta fram ett förslag på hur det kan gå att öka anta-
let mötesplatser med grill- och sittmöjligheter i hela 
kommunen, tar fram en kostnadsuppskattning för 
framtida drift och investeringskostnader samt en an-
svarsfördelning mellan förvaltningarna och eventu-
ellt civilsamhälle.  

*Skapa en digital karta över befintliga och nya all-
männa mötes- och grillplatser när underlaget är fär-
digställt. 

Redovisning av uppdrag  

Motion från Socialdemokraterna att utreda all-
männa grill- och mötesplatser 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fri-
tidsförvaltningen har gjort en nulägesanalys under 
2021 av läget med allmänna grillplatser/vindskydd i 
hela kommunen, förvaltningarna har tagit fram ett 
underlag på befintliga grillplatser som finns idag, 
förslag på hur antalet mötesplatser med grill- och 
sittmöjligheter skulle kunna ökas, tagit fram en 
kostnadsuppskattning för framtida drift och investe-
ringar samt en ansvarsfördelning mellan förvalt-
ningarna. En digital karta på utplaceringar är 
skapad och kan komma att revideras vid eventuella 
förändringar i beslut. 

Redovisning och förslag till beslut av utredningen 
kommer att ske i respektive nämnd i samband med 
årsbokslut 2021, efter nämndernas beslut går utred-
ningen sedan vidare till kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige för beslut om antagande och som 
underlag för budget 2023-2025.

 

  



Politiska uppdrag 

 

 

 



2022-02-23 

 
Kompletteringar i  
Verksamhetsredovisning 2021 - Tekniska nämnden 
 
Insidan på uppslaget punkt 2, ändrat texten i meningen. 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera, enligt 
bifogat dokument, investeringsmedel från år 2021 till år 2022. 
 
Sid 15 Ändrat texten i högerspalten, fjärde stycket. 
Sammantaget för alla ledningstyper blir den så kallade ”hundraårstakten” 0,5 % för året. En variation 
mellan olika ledningstyper finns dock, spillvattenledningarna ligger på 0,7 %, dricksvattenledningar 
på 0,5 % och dagvattenledningar på 0,4 %. 
 
Sid 19: I tabellen.  
Ändrat siffran för 2021 från 1% till 0,5% för indikator ”1 % av VA:s lednings-nät renoveras årligen- 
(%)” samt ändrat färgen från grön trend till röd. 
 
Sid 24: Förändring i tredje stycket i högerspalten.  
Lagt till bland annat i andra meningen.  
 
Sid 52: Ändrat text i fjäde stycket samt kompletterat med två tabeller. 
Totalt renoverades 0,5 % av dricksvattenledningar, 0,7  % spillvattenledningar och 0,4 % av 
dagvattenledningar.  

 
 

 
 
Sid 54: Kompletterat med tabell. 

 
 
Sid 59: Uppdaterat tabellen 
Ändrat total projektkalkyl för ombyggnation avloppsnät Kättilstorp, från 32 000 till 32 500.  

 

VA 2021 2020 2019

Bruttokostnad, tkr 64 719 62 529 62 121

Utveckling % 3,5 0,7 -2,7 

Intäkter, tkr 65 292 63 280 60 376

Utveckling % 3,2 4,8 0,5

Dricksvatten till ledningsnät, m3 2 031 720 2 095 525 2 063 461

Bruttokostnad (kr) /m3
32 30 30

Renat avloppsvatten, m3 2 809 732 3 216 985 2 755 499

Ledningstyp Dagvatten Spillvatten Vatten

Längd ledningar 2021 totalt (km) 264 268 290

Nyanläggningar 2021 (km) 0,9 1,0 1,0

Reinvesteringar 2021 (km) 1,0 2,0 1,3

Reinvesteringstakt 2021 (%) 0,4 0,7 0,5

Biogas 2021 2020 2019

Bruttokostnad, tkr 8 315 8 431 9 154

Utveckling % -1,4 -7,9 38,4

Intäkter, tkr 3 647 8 356 9 695

Utveckling % -56,4 -13,8 29,6

Behandlat rötbart organiskt material (ton) 5 789 5 280 5 789
Procucerat klimatneutralt bränsle fr 
organiskt avfall (MWh) 3 924 4 032 4 264
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1 Projektets bakgrund 

Biogas är en unik tillgång för kommunen och används till uppvärmning och som fordonsgas. Biogas är 

ett bra exempel på cirkulär ekonomi där samhällets avfall blir till förnybar energi och biogödsel. 

Biogasen bidrar också till att nå kommunens miljö- och klimatmål vilket är en anledning till 

kommunens investering i utbyggd kapacitet. Projektet har följt ”Biogasstrategins” utbyggnad i tre 

etapper varav etapp tre innebär utbyggd rötkammararkapacitet för att kunna ta emot och röta mer 

organiskt material. Efter utredning tillkom utbyggnad av efterrötkammare för att öka energi 

effktiviteten samt minska metansvinnet.  

2 Måluppfyllelse 

2.1 Mål  

Projektets mål är att bygga ut rötkammarkapaciteten enligt ”Biogasstrategins” etapp 3 vilket 

innebär möjlighet att producera mer biogas att uppgradera till fordonsgas. Med utökad 

rötkammarkapacitet kan anläggningens samtliga delar nyttjas till sin fulla kapacitet. 

Efterrötkammaren återvinner värme och minskar den egna förbrukningen av biogas för 

uppvärmning. Värmeåtervinningen kyler ner rötresten och minskar oönskad avgång av metan 

från biogödseln. 

 

2.2 Måluppfyllelse 

Projektmål  

Falköpings utbyggda biogasanläggning producerar biogas av matavfall och restprodukter från 

jordbruket. Biogasen är fossilfri och framställs med energioptimal produktionsteknik för att 

vara hållbar i en cirkulär ekonomi mellan stad och land. Biogödsel som är en restprodukt efter 

rötningen är en klimatsmart gödning som återförs till jordbruket och ökar hållbarheten i 

livsmedelsproduktionen. 

2.3 Klimatstrategi 

Kommunfullmäktige har antagit en klimatatrategi med fyra fokusområden. Projektet berör två 

av fokusområdena: 

Fokusområde 1: Hållbara transporter 

Kommunens anställda ska i så stor utsträckning som möjligt använda hållbara transportmedel 

i tjänsten, i linje med en klimatstyrande mötes- och resepolicy som även uppmuntrar 

klimatsmarta pendlingsresor till och från arbetet. 

Accelererad omställning till fossilfria fordon Den kommunala fordonsflottan ska bli helt 

fossilbränslefri. Målet gäller både personbilar, arbetsmaskiner och andra fordon som ägs eller 

leasas av kommunen där så är tekniskt möjligt. 
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Fokusområde 3: Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

Falköpings kommun ska främja lokal produktion av biogas som ett hållbart drivmedel. 

Kommunen ska bidra till att förstärka en cirkulär ekonomi. Det lokala näringslivet ska stöttas 

i att utveckla industriell symbios, så att avfall inte existerar utan ses som råvara för någon 

annan. Mängden osorterade sopor ska minska. 

Lokal framställning av förnybar energi  

Falköpings kommun ska bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar energiproduktion. 

Kommunen ska främja produktion av vindkraft, solenergi, biogas och andra förnybara 

energiformer inom det geografiska området. 

3 Projektförloppet 

3.1 Tider 

Delprocess  Färdigställd  

  

Förstudie  2017 

Projektering  2018 

Utförande  2019  

Avslut  2021  

 

3.2 Organisation 

Ledande projektorganisation har sett ut enligt följande: 

 

Styrgrupp– Ytters ansvariga för projektet 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Ida Kyrkander 

Chef hållbar 

utveckling 

Styrgruppsmedlem 

projektbeställare Besluta i styrande frågor. 

Stig Säll VA-chef Styrgruppsmedlem  

Verksamhetens involvering i projektet samt ansvara för 

förvaltningens mottagande av projektresultatet.   

Tina Gustavsson 

Förvaltnings-

ekonom  Styrgruppsmedlem  Ekonomisk uppföljning   

 

 

Projektledare – Ansvarar för att leda projektet 

 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Mats Kall Konsult SWECO Projektledare Leda projektet 
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Projektdeltagare– Ansvariga för tilldelade aktiviteter 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Erik Arnesson Driftchef Platsansvarig Samordning på arbetsplatsen 

Per-Erik Hallberg El-ingenjör El  El frågor 

Emanuel Fredriksson IT-ingenjör IT styr/regler IT styr/regler frågor 

Ulrik Setterberg Processtekniker Process  Process frågor 

 

3.3 Beslut  

Större politiska beslut med stor påverkan på projektet har varit:  

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun antog 2010-12 en visionen för biogasutvecklingen där  

målet i visionen var att utveckla drift och produktion vid biogasanläggningen på Hulesjön. På uppdrag 

av kommunstyrelsen genomförde SWECO under 2012 en förstudie i samarbete med avdelningen för 

strategisk utveckling och VA/Biogas-avdelningen. 

Kommunstyrelsen 2013-02-06 §39 beslutar att en detaljprojektering avseende utbyggnad av 

biogasanläggningen på Hulesjön utifrån förslaget i SWECOs rapport. Enligt beslut i kommunstyrelsen 

2013-05-07 §121 antas en konsult för att genomföra detaljprojektering av utbyggnaden av etapp 1 av 

biogasanläggningen i Hulesjön. Kommunstyrelsen beslutar 2014-04-09 §72 att investera 9,6 mkr i en 

utbyggd mottagningsbyggnad.  

Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-10 §35 att investera 13 mkr i en utbyggnad av 

förbehandlingsanläggningen vid Hulesjön. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-09-06 §110 tillåts 

enligt punkt ett i beslutet en investering om som mest 15 mkr i en ny rötkammare vid 

biogasanläggningen i Hulesjön. Investeringsmedel för biogasverksamheten för 2018 ska användas och 

beslutet gäller under förutsättning att Naturvårdsverket beviljar bidrag genom Klimatklivet.  

Tekniska nämnden beslutar 2019-02-18 § 23 att teckna avtal med anbudsgivare inom 

byggentreprenad samt maskinentreprenad för utförande av ny rötkammare på Hulesjöns 

biogasanläggning.  

Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 §41 att investeringsbudgeten 2020 utökas med 3,9 mkr för 

en ny rötkammare vid biogasanläggningen Hulesjön. Enligt beslutet uppgår den totala investeringen 

till 29,8 mkr varav kommunen finansierar 18,8 mkr och bidrag från Klimatklivet uppgår till 10,9 mkr. 

Enligt tjänsteutlåtandet är 14,9 miljoner kronor redan budgeterade i 2019 års budget och 3,9 miljoner 

kronor krävs i budget för år 2020 för att göra investeringen. Detta med förbehåll att 

kommunfullmäktige beslutar om att ombudgetera de enligt tekniska nämnden föreslagna medlen från 

2018. 
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Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 §36 att ombudgetera 13,6 mkr för biogas från 2018 till 

2019 

4 Ekonomi 

 

4.1 Projektkalkyl   3301 och  3309 

 

Projekering byggledning     1 843 000 kr 

Bygg    11 970 000 kr 

Maskin   12 425 000 kr 

El styr/regler 

Oförutsett 

    2 500 000 kr 

    1 000 000 kr 

Summa   29 738 000 kr 

 

 

4.2 Finansiering 

 

Anslag 2018   10 000 000 kr 

Anslag 2019     2 000 000 kr 

Ombudgetering 2018     2 904 000 kr 

Ombudgetering  

Klimatklivet 3301 

Klimatklivet 3309 

Anslag 2020 

    2 554 000 kr 

    6 750 000 kr 

    1 658 000 kr 

    3 900 000 kr 

Summa   29 766 000 kr 

 

 

4.3 Projektkostnad  

   Utfall 

2018 

2019 

2020 

2021 

  1 837 120 kr 

15 391 599 kr 

17 252 111 kr 

  3 264 443 kr 

Summa 37 745 273 kr 

Avvikelse mot kalkyl 

Avvikelse mot anslag 

-8 007 273 kr 

-7 979 273 kr 
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5 Utvärdering och erfarenheter 

Projekten genomfördes som en delad utförande entreprenad med konsultbolaget SWECO som 

projektör och projektledare under byggperioden. Upphandlade entreprenörer var NCC för mark och 

bygg, Gooodtech för maskin och Provektor el, styr och regler. Maskinentreprenören ombildades efter 

en konkurs vilket inte påverkade anbudet men försenade projektstarten. Byggentreprenaden blev vid 

upphandling dyrare än projekterat då byggmarknaden var ganska överhettad. Markarbetena blev mer 

omfattande än förstudie och projektering visat då det fanns ett stort antal befintliga ledningar inom 

byggområdet i dåligt skick. Omläggningen av dessa blev 2,9 miljoner kronor dyrare än projekterat på 

grund av tillkommande kostnader för dåliga grundförhållanden mm. Maskinentreprenaden belastades 

med tillkommande arbeten i gamla gasrummet där befintliga ledningar inte klarade det högre 

gasflödet, tilläggsarbeten för 1,9 milj kronor. Elentreprenaden var av konsulten beräknad till 2,5 

miljoner kronor och slutnotan blev 3,2 miljoner kronor högre. Erfarenheter att dra av projektet är att 

entreprenadformen skapar stora möjlighet från beställaren att vara delaktig i utformandet av 

anläggningen och få lösningar som gynnar lokala förutsättningar. Nackdelar är att det är svårt att 

utvärdera sannolikheten för att projektkalkylerna kan hållas och att inte byggkostnaderna ökar då 

projektet utförs under tre år. 
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1 Projektets bakgrund 

Socialnämnden antog den 8 april 2013, SN § 49/2013 en plan för framtida demensvården i 

Falköpings kommun, i följderna av den fortsatta planeringen utifrån beslutet konstaterades att 

Ranliden inte har förutsättningarna för att i framtiden vara att ett fullgott äldreboende utan 

Ranliden skulle läggas ned som äldreboende efter det att ett nytt demenscentrum hade 

inrättats. 2014 startade därför en utredning som skulle utreda om byggnaden kunde användas 

för kommunal verksamhet eller om fastigheten skulle avyttras.  

 

Utredningen visade att socialförvaltning hade ett behov av att samla kontorsverksamheten 

som var lokaliserad på olika platser, utredningen visade också att förutsättningen att anpassa 

Ranliden till denna verksamhet fanns.  

2 Måluppfyllelse 

2.1 Mål  

Projektmål är: 

 

-Att tillgodose socialförvaltningens behov av att samlokalisera kontorsverksamheten. 

 

-Att bygga ändamålsenliga och trivsamma lokaler med god arbetsmiljö och som möjliggör 

samverkan över avdelningsgränser. 

 

-Att ombyggnationen utförs med kostnadseffektiva lösningar utifrån byggnadens 

förutsättningar.  

 

-Att en solcellsanläggning som producerar minst 40 kW uppförs. 

 

-Att kommunens externt hyrda lokaler minskar till förmån för verksamhet i ägda lokaler i 

enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar. 

 

2.2 Effektmål 

Effektmål är:  

 

-Samverkan mellan avdelningsgränser förbättras vilket leder till snabbare beslutsvägar och en 

bättre verksamhet för invånarna i Falköping. 

 

-Bättre möjligheter till nyrekrytering av personal i och med att man kan erbjuda nyrenoverade 

och ändamålsenliga lokaler med en god arbetsmiljö samt att det kommer att finnas bra 

pendlingsmöjligheter med gångavstånd till buss och tågstation.    

 

-En lägre lokalkostnad eftersom mindre del av verksamheten bedrivs i externt hyrda lokaler.  
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2.3 Måluppfyllelse 

Projektmål 

Byggnaden har renoverats och anpassats till verksamhetens redovisade lokalbehov, en 

solcellsanläggning har uppförts och socialförvaltningen har minskat andelen externa lokaler, 

projektmålen bedöms därmed vara uppfyllda. 

 

Effektmål 

Att utvärdera om effektmålen har uppfyllts kräver att byggnaden har använts en tid varvid 

resultatet av denna måluppfyllelse inte redovisas i denna slutredovisning.    

 

Falköpings kommuns övergripande vision och mål 

Nedan redovisas hur projektet bidrar till kommunfullmäktiges verksamhetsmål som är antaget 

i flerårsplanen för 2021-2023. 

Mål nr Hur projektet bidrar till målet 

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 
Falköping.  
 
Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla 
människors lika värde och mänskliga rättigheter. 

Samlade lokaler för socialförvaltningen innebär att 
det skapas förutsättningar för en bättre samverkan 
mellan förvaltningens olika vilket i förlängningen 
leder till bättre stör och mer samordnade insatser till 
innevånarna. Gemensamma lokaler bidrar också till 
minskade transporter. 

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare 
Falköping 
 
Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens 
möjligheter att stärka sin position och bli intressant 
för invånare och näringsliv samt den idéburna 
sektorn. 

Detta mål berörs ej av projektet. 

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som 
utvecklas 
 
Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens 
möjligheter att stärka sin position och bli intressant 
för invånare och näringsliv samt den idéburna 
sektorn. 

Detta mål berörs ej av projektet. 

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara 
utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 
styrning 
 
Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning 
balansera behovet av kontroll med förtroende till 
medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och 
erfarenhet. 
 
God kvalitet säkerställs genom att kommunen kan 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den 
kompetens som krävs för att möta medborgarnas 
behov och nå verksamheternas mål.  

Gemensamma lokaler leder till ökad samverkan och 
en effektivare resursanvändning. Ökad samverkan 
kan också leda till att nya idéer och en utvecklande 
verksamhet  
 
Att ha centralt placerade och anpassade lokaler 
leder till en ökad attraktivitet för Falköping som 
arbetsgivare. 
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2.4 Klimatlöften 

Kommunstyrelsen har antagit 18 klimatlöften som om de uppfylls minskar kommunens 

utsläpp kraftigt. I detta projekt har följande löften uppnåtts: 

10. Vi använder cirkulära möbler.  

Verksamheten har återanvänt minst 50% av möblerna till byggnaden. 

16. Vi producerar egen solel 

En solcellsanläggning har uppförts i projektet. 

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation  

De villkor som är ställda på ombyggnationer för att kunna ansöka om grönt lån är uppfyllda. 

3 Projektförloppet 

3.1 Genomförande 

2018 utfördes en förstudie där det mer i detalj utreddes hur socialförvaltningens avdelningar 

skulle kunna inrymmas i bygganden. Det konstaterades också i förstudien att ett större 

problem var att få plats med ny ventilation eftersom våningshöjderna är låga i byggnaden. 

 

På grund av att det skulle bli en komplicerad ombyggnation beslutade fastighetsavdelningen 

att byggentreprenaden skulle utföras som en samverkansentreprenad, ”partnering” där en 

entreprenör upphandlas i ett tidigt skede och är med och undersöker fastigheten och tar fram 

tekniska lösningar. Byggarbetet utförs därefter på löpande räkning men med ett fast summa 

för entreprenörsarvodet.  

 

2019 upphandlades Asplunds bygg som totalentreprenör och där efter genomfördes en 

detaljprojektering och en produktionskalkyl togs fram. Kalkylen visade en avvikelse mot 

projektanslaget varvid i samband med beslut om projektstart beslutade kommunfullmäktige 

att höja projektanslaget.  

 

Byggnationen startade våren 2020 vilket började med att bygga en ny takkonstruktion som 

innebar att utrymme för ventilationsrör skapades. Där efter byttes delar av fasader och fönster 

följt av invändig ombyggnad. På taket installerades solceller med en maxeffekt på 40 kW.  
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Ny takkonstruktion 

 

Ny personalparkering är byggd med ett tillfälligt bygglov, permanent bygglov kommer att 

sökas när ny detaljplan för parkeringen är klar vilket beräknas ske under 2022. Vid avslut av 

projektet beställde socialförvaltningen laddstolpar till tjänstebilar, kostnaden för detta 

delfinansierades av socialförvaltningen. 

 

Några underhållsåtgärder som stamrenovering på övriga byggnadsdelar som inte ingick i 

projektet genomfördes vilket finansierades med reinvesteringsbudgeten för underhåll.  

 

Byggnaden slutbesiktigas 2 november 2021 och började därefter tas i bruk 17 november 2021 

av verksamheten, totalt kommer ca 140 personer att arbeta i lokalerna. 

 

 

 

 
Färdigställd korridor 
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3.2 Tider 

Delprocess  Färdigställd  

Projektdirektiv -    

Förstudie  2018-05-15  

Projektering  2020-06-24 

Utförande  2021-11-17   

Avslut  2021-12-31   

 

Under 2022 kommer dock arbete med laddstolpar färdigställas samt att parkering ska utföras 

med permanent bygglov när detaljplan är klar. 

3.3 Organisation 

Ledande projektorganisation har sett ut enligt följande: 

 

Styrgrupp– Ytters ansvariga för projektet 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Jan Aurén Fastighetschef Styrgruppsdeltagare Besluta i styrande frågor. 

John Wallberg Verksamhetschef 

Styrgruppsmedlem 

projektbeställare 

Besluta i styrande frågor. Verksamhetens involvering i 

projektet samt ansvara för förvaltningens mottagande 

av projektresultatet.   

Maria Olsson Verksamhetschef 

Styrgruppsmedlem 

projektbeställare 

Besluta i styrande frågor. Verksamhetens involvering i 

projektet samt ansvara för förvaltningens mottagande 

av projektresultatet.   

 

Projektledare – Ansvarar för att leda projektet 

 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Richard Lööv Byggnadsingenjör Projektledare Leda projektet 

 

Projektdeltagare– Ansvariga för tilldelade aktiviteter 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Ola Elmestrand El-ingenjör El-ansvarig Elfrågor 

Pertti Haaga VVS-ingenjör VVS-ansvarig VVS frågor 

Johan Olsson Fastighetsförvalt. Fastighetsansvarig Fastighetsfrågor 

 

Externa projektdeltagare 

Namn Befattning Företag 

Viktor Hresan Totalentreprenör Asplunds bygg 

Per Beldt Totalentreprenör Asplunds bygg 

Pär-Anders Palm Totalentreprenör Asplunds bygg 
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3.4 Beslut  

Större politiska beslut med stor påverkan på projektet har varit: 

2020-03-30 Beslut i kommunfullmäktige om att genomföra byggnationen.  

2020-04-22 Beslut i byggnadsämnen om bygglov för byggnationen. 

4 Ekonomi 

I redovisningen ingår kostnaderna för de arbeten som kommer att utföras under 2022, 

kostnaden för dessa är 1 000 000 kr. 

 

4.1 Projektresultat 

Underhållsåtgärder är en reinvestering, laddstolpar delfinansieras av socialförvaltningen. 

Projektanslag 3411 81 000 000 kr 

Underhållsåtgärder 310 000 kr 

Laddstolpar  300 000 kr 

Projektkostnader -80 100 000 kr 

Avvikelse från budget + 1 430 000 kr 

 

4.2 Projektkostnader 

Redovisning fördelning av projektkostnaden mellan entreprenadsumma och 

byggherrekostnad: 

 

Entreprenadsumma 77 600 000 kr 

Byggherrekostnader 2 500 000 kr 

Summa  80 100 000 kr 

 

4.3 Interhyresförändring 

Avser hela byggnaden Ranliden 

 

Tidigare internhyra 4 191 000 kr 

Ny internhyra 7 959 000 kr 

Ny internhyra per 

bruksarea 

940 kr 
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5 Utvärdering och erfarenheter 

Projektdirektiv 

Någon projektbeställning, uppdragshandling eller projektdirektiv har inte tagits fram vilket är 

en brist, detta bör upprättas för projekt för att klargöra ramarna för projektet och dess 

organisation, syfte och mål. Detta har förbättrats och till kommande investeringsprojekt 

upprättas numera projektdirektiv.  

 

Förstudie 

Kalkylen som togs fram i förstudien hade en felmarginal på 17%, önskvärt är att i detta skede 

ligga närmre för att få ett bättre beslutsunderlag och inte behöva hantera ekonomiska 

avvikelser längre fram i projektet. För att lyckas med detta hade ytterligare projektering 

krävts, det är dock en avvägning hur mycket tid och kostnader som ska läggas i detta skede av 

projektet. 

 

I förstudien konstaterades att ny verksamhet innebar bygglovsmässigt en förändrad 

verksamhet samt att det konstaterades att för att lösa det tillkommande behovet av parkeringar 

behövdes ett antal parkeringar byggas på en närliggande kommunägd fastighet. Utlåtandet 

från konsult som utförde förstudien var att en planändring inte krävdes, detta visade sig dock 

vara felaktigt varvid arbetet för att upprätta en ny detaljplan startade sent. För att undvika 

liknade bör dialog i tidiga skeden mellan berörda avdelningar på kommunen förbättras, detta 

har också skett då nya upprättade projektdirektiv skickas på remiss till berörda avdelningar.    

 

Projektering och utförande 

Att utföra entreprenaden som en samverkansentreprenad var rätt beslut eftersom 

ombyggnaden var komplicerad. Focus har kunnat ligga på att tillsammans med entreprenörer 

hitta kostnadseffektiva lösningar, att upphandlat entreprenaden till ett fastpris hade tvärt om 

resulterat i ändlösa diskussioner om tillkommande arbeten. 

 

Projektavslut 

Projektet avslutades och överlämnades till verksamhet, drift och förvaltning enligt gällande 

rutiner vilket fungerade väl, dock bör överlämningsmöte till drift och förvaltning ske strax 

före slutbesiktning och inte som det skedde i detta fall strax efter.  

 

Richard Lööv 

Byggprojektledare 

 

 

 

























Ombudgetering av projektbudget re-och löpande investeringar från 2021 till 2022

Skattefinansierat

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2021 

Ombudgetering

Maskiner och inventarier -9 654 -2 030 -11 312 9 282 -4 000

Park/Gata -8 948 -745 -9 812 9 067 -2 500 -6 500

Fastighet -516 -1 196 -1 000 -196 -1 100

Städ 0 -88 -100 12 -100

Kost 0 0 -100 100 0

Övrigt -190 0 -300 300 -300

Park/Gata -13 553 -16 930 -20 500 3 570 -18 700

Offentlig belysning -3 387 -2 019 -4 900 2 881 -3 800 -2 920

Reinvestering broar 0 0 -500 500 -500

Trafiksäkerhetsåtgärder -2 815 -4 348 -4 700 352 -4 700

Asfaltsunderhåll -6 563 -7 680 -7 200 -480 -7 500

Reinvesteringar Marjarp 0 -214 -500 286 -300

Reinvestering parker -312 -544 -1 500 956 -900

Reinvestering gatukropp -476 -2 126 -1 200 -926 -1 000

Fastighet -25 024 -24 480 -29 100 4 620 -29 100

Passage, larm -1 936 -1 870 -2 000 130 -2 000

Skolgårdar/Belysning skolgårdar -372 -274 -600 326 -600 -330

Reinvesteringar -19 350 -19 342 -22 800 3 458 -22 800 -3 320

Lokalförändringar utanför ram -3 366 -2 995 -3 700 706 -3 700 -710

Re-/löpande investeringar -48 231 -43 440 -60 912 17 472 -51 800 -13 780

Fleråriga investeringar

(se spec sid x) -126 800 -84 549 -313 600 229 051 -88 300 -9 800

Summa fleråriga investeringar -126 800 -84 549 -313 600 229 051 -88 300

SUMMA NÄMNDEN SKATTEFINANSIERAT -175 031 -127 989 -374 512 246 523 -140 100 -23 580

VA

VA INVESTERINGSREDOVISNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 
BOKSLUT 

2021 
BUDGET 

 2021 
AVVIK
 2021 

PROG
 AUG 2021 

Ombudgetering 
VA

Anslutningar 4 154 2 953 3 900 -947 3 500

Anslutningsavgifter 5 702 4 202 5 400 -1 198 4 500

Nyanslutningar (serviser) -1 548 -1 249 -1 500 251 -1 000

Åtgärder på ledningsnätet -19 865 -16 977 -19 436 2 459 -20 273

Reliningar -6 372 -4 890 -6 536 1 646 -7 773

Reinvesteringar på ledningsnät -12 078 -11 865 -11 400 -465 -11 500

Kinnarp inkommande vattenledning -222 -1 000 778 -1 000

Stora torget 0 -500 500 0

Marka Odensberg dricksvattenledning -1 415

Hollendergatan Platåskolan -1 140 -2 600 1 460 -700

Åtgärder på anläggningar -2 788 -7 781 -6 500 -1 281 -8 000

Reinvestering el/styr -796 -1 000 204 -1 000

Reinvestering maskin/utrustning -795 -593 -593 -600

Stenstorp VC pumpstation-brädd -1 224 -500 -724 -1 100

Falköping-Torbjörntorp renovering -1 044 0

Hulesjön - åtgärder -3 997 -4 200 203 -4 000

Hulesjön - byte ledningar -949 -984 -700 -284 -1 000

Paxtankar -187 -100 -87 -300

Övriga inventarier -3 175 -916 -1 500 584 -662

Vattenmätare -964 -916 -1 000 84 -562

Övriga inventarier -2 211 0 -500 500 -100

Re-/löpande investeringar -21 674 -23 861 -26 136 2 275 -26 135 0

Fleråriga investeringar VA

(se spec sid x) -16 254 -6 978 -20 664 13 686 -11 000 -8 030

ÅRETS INVESTERINGAR FÖR VA -37 928 -30 839 -46 800 15 961 -37 135 -8 030



Ombudgetering av fleråriga projekt, budget från 2021 till 2022

Skattefinansierat

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
PROJEKTKALKY

L T.O.M. PLAN 
2021 

BESLUTAT 
TILLÄGG ENL 

KF FROM 2022 

TOTAL 
PROJEKT 

KALKYL 

ACK UTFALL 
ALLA ÅR 

PROGNOS 
PROJEKT 

AVVIK
PROJEKT 

Ombudgetera

Fastighet skolor -489 700 -56 400 -546 100 -158 999 -557 650 -11 550

Platåskolan - Fastighet -338 000 -50 700 -388 700 -46 270 -388 700 0 -3 730

Vindängen -100 000 -100 000 -98 720 -98 750 1 250

Mössebergsskolan ventilation -4 700 -4 700 -3 685 -4 700 0 790

Odensbergsskolan - förskola/kök -32 000 -5 700 -37 700 -1 540 -45 500 -7 800 -160

Odensbergsskolan - moduler skola -15 000 -15 000 -8 784 -20 000 -5 000 -1 220

Fastighet vård och omsorg -136 100 -6 800 -142 900 -90 710 -144 403 -1 503

Frökindsgården, ombyggnad -23 100 -2 600 -25 700 -5 859 -25 700 0 -1 440

Nytt korttidsboende -27 800 -4 200 -32 000 -2 148 -35 000 -3 000 250

Fridhem -4 200 -4 200 -4 193 -4 193 7

Ranliden, ombyggnad till kontor -81 000 -81 000 -78 510 -79 510 1 490 -1 000

Fastighet övrigt -14 406 -30 400 -44 806 -5 410 -39 485 5 321

Ventilation Stadshuset -5 000 -5 000 0 0 5 000 -500

Stadshuset konferensrum 0 -35 0 40

Stenstorps vårdcentral -4 000 -1 800 -5 800 -2 353 -5 800 0 -450

Reservkraft Floby -970 -970 -1 024 -1 024 -54

Ishallen -1 000 -28 600 -29 600 -79 -29 600 0 80

Falköpings energisparprojekt (FEP) -1 286 -1 286 -851 -851 435

Näridrottsplatser (sista året) -900 -900 -960 -960 -60

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -1 250 -1 250 -108 -1 250 0 -1 140

Park/Gata -64 200 -3 450 -67 650 -17 361 -67 650 0

Platåskolan - Gata -23 000 -3 450 -26 450 -3 147 -26 450 0 3 150

Plantisparken -11 700 -11 700 -9 557 -11 700 0 -2 330

El-ljusspår (Vartofta kvar) -4 500 -4 500 -2 358 -4 500 0 -2 140

Utveckling stadskärna -25 000 -25 000 -2 299 -25 000 0 0

Övrigt - Avfall -3 200 0 -3 200 -5 -3 200 0

Verksamhetsyta för ÅVC -3 200 -3 200 -5 -3 200 0

Fleråriga investeringar -707 606 -97 050 -804 656 -272 485 -812 388 -7 732 -9 800

VA

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
PROJEKTKALKY

L T.O.M. PLAN 
2021 

BESLUTAT 
TILLÄGG ENL 

KF FROM 2022 

TOTAL 
PROJEKT 

KALKYL 

ACK UTFALL 
ALLA ÅR 

PROGNOS 
PROJEKT 

AVVIK
PROJEKT Ombudgetera

Vatten och avlopp -57 500 0 -57 500 -32 778 -57 500 0

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -32 500 -32 500 -27 474 -32 500 0 -2 230

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -4 000 -4 000 -2 243 -4 000 0 -1 760

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall -17 000 -17 000 -3 056 -17 000 0 -40

Danska vägen etapp 2 2022 -4 000 -4 000 -5 -4 000 0 -4 000

Fleråriga investeringar -57 500 0 -57 500 -32 778 -57 500 0 -8 030
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Utredning av grill- och mötesplatser i Falköpings 
kommun 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten ”Utredning allmänna 

grill- och mötesplatser” och att rapporten överlämnas för beredning inför 

budget 2023.       

2 Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

märka ut allmänna grill och mötesplatser digitalt i Falköpingskartan på 

kommunens hemsida och uppdatera kartan vid behov    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 93, att bifalla en 

motion från socialdemokraterna om att bland annat göra en nulägesanalys 

över allmänna grill- och mötesplatser i kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen fick i 

uppdrag att utreda ärendet.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 93, att bifalla en 

motion från socialdemokraterna om att bland annat göra en nulägesanalys 

över allmänna grill- och mötesplatser i kommunen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen fick i 

uppdrag att utreda ärendet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har gjort 

en nulägesanalys under 2021 av läget med allmänna grillplatser/vindskydd i 

hela kommunen. Förvaltningarna har tagit fram ett underlag på befintliga 

grillplatser som finns idag, förslag på hur antalet mötesplatser med grill- och 

sittmöjligheter skulle kunna ökas, tagit fram en kostnadsuppskattning för 

framtida drift och investeringar samt en ansvarsfördelning mellan 

förvaltningarna. En digital karta på utplaceringar är skapad och kan komma 

att revideras vid eventuella förändringar i beslut. 
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Redovisning och förslag till beslut av utredningen kommer att ske i tekniska 

nämnden och Kultur- och fritidsnämnden i samband med årsbokslut 2021. 

Efter nämndernas beslut går utredningen sedan vidare till 

kommunfullmäktige för beslut om antagande och som underlag för budget 

2023-2025. 

 

Förvaltningens bedömning 

För att kunna öka antalet tillgängliga grill- och mötesplatser i Falköpings 

kommun krävs en del nyinvesteringar. Utrymme till detta finns inte i 

befintliga ramar utan kräver en ramförändring inför 2023.  

  

Finansiering 

Rapporten beskriver vilka medel som behövs för att finansiera förslaget 

fördelat på respektive nämnd för budget 2023. 

Nyinvesteringar och planerat underhåll/reinvesteringar 2023  

Nyinvestering: Totalt 10 stycken, a´ 90 000 kronor/grillplats. 

Planerat underhåll/reinvestering: Totalt 11 stycken a´ 50 000 

kronor/grillplats 

Totalt: 1 450 000 kronor, pengarna tilldelas tekniska nämnden som utför 

arbetet 

Drift- och löpande underhåll 2023 och framåt 

Tekniska nämnden: 162 000 kronor/år i utökad ram i driftsbudget 

Kultur- och fritidsnämnden: 100 000 kronor/år i utökad ram i driftsbudget 

Totalt: 262 000 kronor 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-23 

Utredning om allmänna grill- och mötesplatser 

Kommunfullmäktige § 93/2021       

Beslutet ska skickas till 

Gatuchef 

Verksamhetschef Bad & Fritid 

Kommunstyrelsen + utredning 

 

 

Fredrik Johansson 

Gatuchef 
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§ 93 Dnr 2021/00098  

Besvarande av motion från Heléne Svensson (S) och 
Johanna Svensson (S) om att öka antalet grillplatser 
och mötesplatser 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och därmed ge tekniska 

nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra 

föreslagna åtgärder. 

2 Kommunfullmäktige beslutar att uppföljning av uppdragen ska redovisas 

till kommunfullmäktige genom nämndernas verksamhetsredovisningar för 

år 2021.  

Bakgrund 

Helené Svensson (S) och Johanna Svensson (S) har väckt en motion om 

grillplatser/mötesplatser i kommunen. I motionen föreslås att 

samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gör en 

nulägesanalys av läget med allmänna grillplatser/vindskydd i hela 

kommunen, att förvaltningarna tar fram ett förslag på hur antalet 

mötesplatser med grill- och sittmöjligheter skulle kunna ökas, samt 

kostnader för detta. I motionen föreslås också att det skapas en digital karta 

över dessa mötesplatser. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2021, § 1, att remittera 

motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunstyrelsens ordförande 

beslutade den 21 mars 2021, genom ett delegationsbeslut, att remittera 

motionen till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande 

senast den 31 maj 2021. Det framfördes i direktivet att kommunstyrelsen 

önskar att nämnderna tar fram ett gemensamt remissvar.   

Tekniska nämnden behandlade motionen den 17 maj 2021, § 59, och 

beslutade då att föreslå att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. I 

beslutspunkt 2-4 i tekniska nämndens protokoll redogörs även för de 

uppdrag som föreslås bli följden av ett bifall på motionen: 

”Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gör en 

nulägesanalys under 2021 på hur det ser ut idag med allmänna grillplatser/-

vindskydd i hela kommunen. Förvaltningarna tar fram ett förslag på hur det 

kan gå att öka antalet mötesplatser med grill- och sittmöjligheter i hela 

kommunen, tar fram en kostnadsuppskattning för framtida drift och investe-

ringskostnader samt en ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och 

eventuellt civilsamhälle. En digital karta skapas över befintliga och nya 

allmänna mötes- och grillplatser när underlaget är färdigställt.” 
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Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet den 18 maj 2021, § 36, och 

beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Både tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden har i en 

barnkonsekvensanalys framfört att beslutet bedöms påverka barn och 

ungdomar i positiv bemärkelse, då utbudet av mötesplatser och meningsfull 

fritid blir större. 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att remissinstanserna ställer sig 

positiva till förslagen som framförs i motionen. Med anledning av detta 

föreslås kommunfullmäktige bifalla motionen och därmed ge tekniska 

nämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra föreslagna 

åtgärder. Förvaltningen föreslår också att en uppföljning av uppdragen ska 

redovisas till kommunfullmäktige genom nämndernas 

verksamhetsredovisningar för år 2021.   

Finansiering 

Ett bifall av motionen tar utredningsresurser i anspråk vilket belastar 

framförallt kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. I förslaget till 

uppdrag till nämnderna ingår att ta fram kostnader för investering och drift. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 133/2021 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-08-10 

Kultur- och fritidsnämnden, § 36/2021 

Tekniska nämnden, § 59/2021 

Delegationsbeslut om remittering av motion, 2021-03-21 

Kommunfullmäktige § 1/2021 

Motion från Helené Svensson (S) och Johanna Svensson (S), 2021-02-19 

Yrkanden 

Helené Svensson (S), Vanja Wallemyr (C) och Christopher Münch (SD) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det enbart finns kommunstyrelsens förslag till beslut 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Motionärerna, Kultur- och fritidsnämnden, 

Tekniska nämnden, Ekonomiavdelningen            



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Utredning allmänna grill- och 
mötesplatser  
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Innehåll 
Sida 2. Allmänna grillplatser idag med kommunal drift och underhåll. 

Sida 3-4. Förslag på framtida allmänna grillplatser med kommunal drift och 

underhåll. 

Sida 5. Standard och utformning vid nyanläggning 

Sida 6. Kostnader – investering, drift och underhåll  

Sida 7. Ansvarsfördelning 

Bifogas 

Kartor med placering 

Skiss på utformning av grillplats 
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Allmänna grillplatser idag med kommunal 

drift och underhåll  
 
Mössebergs friluftsområde 

Spårcentralen 

Äventyrsskogen*  

Utegymmet vid pankasjön 

Gröne mad/Burmaspåret*  

Tjäders*  

Utsiktsplatsen vid discgolfbanan 

Badområdet vid pankasjön 

Vildmarkslekplatsen*  
Djurparken 
Kullen lekplats 1 

Paviljongen* 

Lekplats 2 norra 

Lekplats 2 södra 

Grillkåtan* 

Lekplatsen Fåraberget  

Plantis 

*Grillplats med vindskydd eller kåta 

Totalt: 15 st 
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Förslag på framtida allmänna grill- och mötesplatser 

med kommunal drift och underhåll 

 
I förslaget på framtida allmänna grillplatser och mötesplatser har urvalet i centralorten 

grundats på att många kommuninvånare nyttjar Mösseberg året om, övriga platser i 

centralorten ger en lämplig spridning geografiskt. I samhällen utanför centralorten har 

begränsningen gjorts på invånarantal, föreslagna samhällen har ett invånarantal på minst 

500 personer.  

 Nyanläggning  

 Befintlig, krävs åtgärder nu 

 Befintlig, krävs ingen åtgärd nu 

Centralorten 
 

Mössebergs friluftsområde 

Spårcentralen (Tillgänglighets anpassas) 

Utegymmet vid pankasjön (Tillgänglighets anpassas) 

Äventyrsskogen* 

Gröne mad/Burmaspåret*  

Tjäders* 

Utsiktsplatsen vid discgolfbanan 

Badområdet vid pankasjön 

Vildmarkslekplatsen*  
Djurparken 
Kullen lekplats 1 

Paviljongen* 

Lekplats 2 norra (Tillgänglighets anpassas) 

Lekplats 2 södra 

Grillkåtan 

Pulkabacken Mösseberg 

Bergssjön (Behöver göras i samråd med markägare) 

Naturområdet bakom nya Jula/Willys- området (Tillgänglighets anpassas) 

Lekplatsen Fåraberget (Är tillgänglighetsanpassad)  

Plantis (Är tillgänglighetsanpassad) 

 

*Grillplats med vindskydd eller kåta 

Totalt: 18 st 
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Utanför centralorten 

Ålleberg  

Västhanget (Tillgänglighets anpassas) 

Behöver göras i samråd med Länsstyrelsen och svenska segelflygförbundet 

Kinnarp/Slutarp 

Tångavallen (Tillgänglighets anpassas) 

Stenstorp 

Dammarna vid Björktuna (Tillgänglighets anpassas) 

Vartofta 

Vid beachvolleyplanen 

Åsarp 

Vid aktivitetsyta/isbana (Tillgänglighets anpassas) 

Floby 

Torrevalla damm 

Lekplats Ahlriks väg  

Har anlagts av Floby samhällsförening, drift och underhållsansvar på 

kommunen.  

Totalt: 7 st 
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Standard och utformning vid nyanläggning 

Underlag. Grusad yta med stenmjöl 

Bänkar outline. Plats och utformning för totalt 16 personer, utplaceras så 

det också går att vara två grupper samtidigt med 8 personer vid var sin sida 

om grillen. 

Avlastningsbord eller bord för tillgänglighetsanpassning. 

Grill Widala. Fast förankrad i marken 

Papperskorg/soptunna. 

 

 

Ingår inte 

Ved eller annat för att möjliggöra eld ingår inte som service och standard på 

kommunal grillplatser 
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Kostnader – investering, drift och underhåll 

 

Nyinvestering: 

10 nya grillplatser 

90 000 kr per grillplats. 

Befintliga grillplatser som kräver planerat underhåll 

11 grillplatser 

50 000 kr per grillplats. 

Drift- och löpande underhåll 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Tillsyn, städning och underhåll 

Befintliga grillplatser idag: Ca 17 000 kr, för dessa platser äskas inga nya 

pengar. 

Nya grillplatser: 162 000 kr/år  

Kultur- och fritidsförvaltningen  
Tillsyn, städning och underhåll 

Befintliga grillplatser idag: Ca 75 000 kr, för dessa platser äskas inga nya 

pengar. 

Nya grillplatser: 100 000 kr/år  

Drift och underhållsplan: 

Soptömning: 1 gång i veckan 

Tillsyn/mindre underhåll: 1 gång i månaden 

Större underhållsarbete: 1 gång om året 

 

Totala kostnader 

Nyinvestering: 900 000 kr 

Planerat underhåll: 550 000 kr 

Totalt: 1 450 000 kr 

Pengarna tilldelas tekniska nämnden som utför arbetet 

Drift och löpande underhåll 

Samhällsbyggnadsförvaltningen: 162 000 kr/år i utökad ram i driftsbudget 

Kultur- och fritidsförvaltningen: 100 000 kr/år i utökad ram i driftsbudget 

Totalt: 262 000 kr 
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Ansvarsfördelning 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Spårcentralen 

Äventyrsskogen 

Utegymmet vid pankasjön 

Gröne mad/Burmaspåret 

Tjäders 

Utsiktsplatsen vid discgolfbanan 

Badområdet vid pankasjön 

Vildmarkslekplatsen 

Kullen lekplats 1 

Paviljongen 

Lekplats 2 norra 

Lekplats 2 södra 

Grillkåtan 

Bergssjön 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Plantis 

Naturområdet bakom nya Jula/Willys  

Lekplatsen Fåraberget 

Pulkabacken Mösseberg 

Ålleberg, Västhanget 

Kinnarp/Slutarp, Tångavallen  

Stenstorp, Dammarna vid Björktuna   

Vartofta, Vid beachvolleyplanen  

Åsarp, Vid aktivitetsyta/isbana  

Floby, Torrevalla damm, Lekplats Ahlriks väg  

 

 









Grillplatser Falköping  

 



Grillplatser Floby 

 



Grillplats Kinnarp/Slutarp  

 



Grillplats Stenstorp  

 



Grillplats Vartofta  

 



Grillplats Ålleberg 
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§ 10 Dnr 2022/00049  

Revidering av verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

föreslagen revidering av verksamhetsområde gällande Stenstorps samhälle.       

Sammanfattning 

Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp sker en gång per 

år. Vid revideringen utökas verksamhetsområde för att följa  och möjliggöra 

kommunens expandering och exploatering.      

Bakgrund 

Ett verksamhetsområde regleras i lagen om allmänna vattentjänster som ett  

geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhanda-

hålla tjänster för vatten och avlopp. Vattentjänsterna som kommunen 

tillhandahåller inom verksamhetsområdet kan vara dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten. Inom ett verksamhetsområde kan kommunen tillhandhålla ett 

eller flera vattentjänster.  

Den föreslagna ändringen innebär en justering av redan befintliga verksam-

hetsområden för att verkställa detaljplaner och där VA-huvudmannen 

bedömer att det finns behov av justering.  

 

Förvaltningens bedömning 

Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att om det med 

hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten-

försörjning eller avlopp i ett större sammanhäng för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse, ska kommunen  

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksam-hetsområdet genom en allmän VA-anläggning.  

Av 7 § samma lag framgår att av ett beslut om allmän VA-anläggnings 

verksamhetsområde ska det framgå vilka fastigheter som 

verksamhetsområdet omfattar. 

  

Finansiering 

Utökning av verksamhetsområdet innebär kostnader för anslutning av en 

fastighet som tas ut på VA avdelningens investeringsbudget och som delvis 

kommer täckas av anslutningsavgiften.   
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Beslutsunderlag 

Karta över revidering av verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten i Stenstorp      

  

 



 

Kansli 

 

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

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

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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Revidering av verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

föreslagen revidering av verksamhetsområde gällande Stenstorps samhälle.        

Sammanfattning  

Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp sker en gång per 

år. Vid revideringen utökas verksamhetsområde för att följa  och möjliggöra 

kommunens expandering och exploatering.      

Bakgrund 

Ett verksamhetsområde regleras i lagen om allmänna vattentjänster som ett  

geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla 

tjänster för vatten och avlopp. Vattentjänsterna som kommunen tillhandhåller 

inom verksamhetsområdet kan vara dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 

Inom ett verksamhetsområde kommunen kan tillhandhålla ett eller flera 

vattentjänster.  

Den föreslagna ändringen innebär en justering av redan befintliga verksam-

hetsområden för att verkställa detaljplaner och där VA-huvudmannen bedömer 

att det finns behov av justering.  

 

Förvaltningens bedömning 

Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att om det med 

hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten-

försörjning eller avlopp i ett större sammanhäng för en viss befintlig eller 

blivande bebyggelse, ska kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom 

vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att 

behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksam-

hetsområdet genom en allmän VA-anläggning. Av 7 § samma lag framgår att av 

ett beslut om allmän VA-anläggnings verksamhetsområde ska det framgå vilka 

fastigheter som verksamhetsområdet omfattar. 
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Finansiering 

Utökning av verksamhetsområdet innebär kostnader för anslutning av en 

fastighet som tas ut på VA avdelningens investeringsbudget och som delvis 

kommer täckas av anslutningsavgiften. 

Beslutsunderlag 

Karta över revidering av verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten i Stenstorp.   

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

VA-chefen 

 

 

 

Adela Kapetanovic  

VA-chef 
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Karta över revidering av verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten i Stenstorp. 
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Stenstorp, Bredängsgatan 

Mindre justering av gränser speglar behov av tjänster enligt fastighetens 

användning. 

 

 

 

 

 

Den röda linjen 

representerar utökning 

av verksamhetsområde 

för vatten, spillvatten och 

dagvatten. 

Den svarta linjen 

representerar  

verksamhetsområde för 

vatten, spillvatten och 

dagvatten 2021. 



 

VA 

 

Stig Säll   Va-chef   0515-88 52 77   Stig.Sall@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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 Tekniska nämnden 

Revidering av Avsättning för sluttäckning av deponin 

Förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att fastställa justerat belopp för avsättningen 

till sluttäckning av deponier till 33 540 000 kronor. Detta beslut över-

lämnas till beredningen av kommunens bokslut per 2021-12-31        

 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade enligt §129/2018 att fastställa avsättning till 

sluttäckning av deponier enligt beräknat underlag till 39 040 000 kronor. 

Ursprungligt underlag grundade sig på kostnader beräknade av Avfall östra 

Skaraborg och granskade av konsultbolaget WSP på uppdrag av Kommun-

styrelsen. En revidering av avsättningen gjordes i bokslutet 2020  enligt 

beslut §121/2020 då nämnden tog ett nytt beslut om revidering av 

avsättningen då en ny kalkyl gjorts.  

Kvar av avsättningen är idag cirka 32 916 477 kronor då medel har för-

brukats under åren 2019-2021. En ny beräkning av kvarvarande kostnader 

för sluttäckning av deponin har gjorts, för att få reda på hur stor avsättningen 

bör vara till bokslutet 2021-12-31. 

Enligt uppdaterad kalkyl föreslås att avsättningen i balansräkningen justeras 

till 33 540 000 kronor. Avsättningen bör justeras med 623 523 kr i bokslutet 

för att kunna möta kommande kostnader för sluttäckningen.  

  

(tkr) Ingående 

balans

Förändring 

under året Avsättning

Utgående 

balans

2018 3 926 -1 337 36 451 39 040

2019 39 040 -2 298 36 742

2020 36 742 -2 871 4 146 38 017

2021 38 017 -5 101 624 33 540  

 

 



 

  2(2) 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Bitr.VA-chef 

 

 

 

Stig Säll 

Bitr.Va-chef 
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Anmälda delegationsbeslut till tekniska 
nämndens sammanträde den 28 februari 
2022. 

Delegation 

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

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

Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.  

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och 

tjänstepersoner i enlighet med tekniska nämndens delegationsbestämmelser.  

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har 

samma rättsverkan som om det fattats av tekniska nämnden. Tekniska 

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

som helst återkalla delegationen. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av tekniska nämndens delegations-

bestämmelser ska anmälas till tekniska nämnden vid dess nästkommande 

sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för tekniska 

nämnden i form av nedanstående förteckning. 

Delegationsbeslut  

 

Delegation avseende personalärenden inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen (§ 4) 

Beslut Delegat  

Kock Kökschef 

Kock Kökschef 

Anläggningschef Gatuchef 

 

 
Delegation avseende fastighetsförvaltning (§ 7) 

Beslut Delegat  

Inhyrd lokal 

Odengatan 24 C 

Trädgårdsgatan 23 A-D 

Fastighetschef 

Uppsagd ägd lokal 

Hyresavtal Odenbadet 

Förvaltare 
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Beslut Delegat  

Uthyrd bostad, inhyrd fastighet 

Per Andersgatan 5 

Warenbergsgatan 23 A 

Handläggare 

Uppsagd bostad, inhyrd fastighet 

Danska vägen 64 

Handläggare 

Uthyrd bostad, ägd fastighet 

Elvagatan 5 C Vartofta 

Förvaltare 

Uppsagd bostad, ägd fastighet 

Elvagatan 5 C, Vartofta 

Förvaltare 

 

 
Delegation avseende bidragsgivning (§ 9) 

Beslut Delegat  

Utbetalning av statligt driftbidrag till 

vägsamfälligheter 1.980.499 kronor 

Gatuchef 

Utbetalning av årligt belysningsbidrag 

172.500 kronor 

Gatuchef 

 

 

Delegation avseende trafikfrågor (§ 10)  

Beslut Delegat  

Parkeringstillsåtnd för rörelse-

hindrade 

6 st beviljade – 0 avslag 

Handläggare 

TA-planer 

18 st granskade – 18 st tillåtna 

Trafikingenjör 

Väghållarbeslt: 

Fordonstrafik förbjuden på 

Villagatan i Vartofta 

Fordonstrafik förbjuden på 

Frejagatan 

Fordonstrafik förbjuden på 

Gärdesgatan 

Fordonstrafik förbjuden på 

Rosenhillsgatan 

Fordonstrafik förbjuden på 

Hässlebergsgatan 

Trafikingenjör 
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Beslut Delegat  

Dispenstransport: 

Yttrande i ärende om 

dispenstransport TRV 2022/672 om 

tillåten bredd på Odengatan  

Trafikingenjör 

 

 

Delegation avseende firmateckningsrätt (§ 11)  

Beslut Delegat  

Beställning av utredning och 

projektering bygghandlingar av 

Skanska Sverige för entreprenad 

nybyggnad av kortidsboende till en 

kostnad av 2.900.000 kronor 

Diarienummer 2020/111 

Projektledare 

 

 

Delegationsbestämmelser för GDPR (§ 13)  

Beslut Delegat  

Anmälan av personuppgiftsincident 

samt dokumentation enl. art. 33 

GDPR 

Förvaltningens kontaktperson för GDPR-

frågor 
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Anmälningsärenden till tekniska 
nämndens sammanträde den 28 februari 
2022. 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för tekniska nämnden.   

 

Nr Ärende 

1 Kommunstyrelsen § 7/2022 Ändring av fördelning av ersättningen för 

etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer (schablon-

ersättning) 

2 Byggnadsnämnden § 5/2022 Upphävande av gatunamnet 

Tryckerigatan 

3 Inkommen skrivelse från Rädda Barnen 

4 Granskningshandlingar för detaljplan Snickaren 3 i Falköpings tätort. 

Granskningstiden pågår från 18 februari till den 6 mars 2022. Samtliga 

granskningshandlingar finns på Falköpings Kommuns webbplats 

Detaljplaner – pågående arbete | Falköpings kommun (falkoping.se) 

5 Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten om att avsluta ärendet  

6  

7  

8  

9  

10  

 

https://www.falkoping.se/bygga--bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner---pagaende-arbete






 

Tekniska nämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-14 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 
 

§ 11 Dnr 2022/00012  

Övriga frågor 2022 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Johanna Svensson  (S) frågar gatuchefen om det varit något vandring kring 

den fysiska miljön på område Dotorp. Gatuchefen informerar om att kultur- 

och fritidsförvaltningen ska genomföra en sådan.  

Christopher Münch (SD) frågar gatuchefen om det görs en årlig inventering 

av övergångsställen i kommunen? Enligt gatuchef så görs det inte på 

samtliga övergångsställen, utan endast på vissa. 
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