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1 (3) 
Datum 

2021-01-13 
 

  

 

Ledamöter 
Adam Johansson (M), ordförande 
Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Jonas Larsson (SD) 
Johanna Svensson (S) 
Ingrid A. Jarlsson (M) 
Annika Carp (L) 
Marita Ljus (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Erik Kyrkander (V) 
Vanja Wallemyr (C) 
 

Ersättare 
Susanne Berglund (S) 
Rune Lennartsson (C) 
Pema Malmgren (M) 
Göran Gynnemo (KD) 
Arild Svensgam (SD) 
Roger Lundberg (S) 
Heléne Svensson (S) 
Sture Olsson (M) 
Eva Dahlgren (C) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Corry Thuresson (S) 
Camilla Funke (MP) 
Debora Josefsson (KD) 
 

Tjänstepersoner 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Kajsa Björck, kommunsekreterare 
 

Protokollsjusterare, förslag 
Ingvor Bergman (S) 
 

Kommunstyrelsen 

kallas till sammanträde onsdagen den 13 januari 2021 klockan 13:00 i Falköpingssalen, 

Stadshuset, och via Skype för att behandla följande ärenden. Observera partiernas 

överenskommelse från den 21 december 2020 om helt digitala nämndsammanträden. 

Ärende Anteckningar 

Informationsärenden  

1.  Information om översyn av kommunlednings-
förvaltningen 
Dnr 2020/00447   
Tid: 13:10–13:20 (5+5 min) 
Föredragande: 
Pia Alhäll, kommundirektör 
 
 

 

2.  Återrapportering av uppdraget att ta fram förslag på en ny 
ärendeberedningsprocess 
Dnr 2019/00414  026 
Tid: 13:20–13:35 (10+5 min) 
Föredragande: 
Linda Karelid, kanslichef 
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Ärende Anteckningar 

Beslutsärenden  

3.  Personalförmåner i Falköpings kommun 
Dnr 2020/00247   
Tid: 13:35–13:55 (15+5 min) 
Föredragande: 
Maria Axelsson, HR-chef 
 
 
 

 

4.  Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för  
år 2021 
Dnr 2020/00440   
Tid: 13:55–14:35 (25+15 min) 
Föredragande: 
Susanne Beijbom, ekonom 
Per Larsson, kommunutvecklare 
Pia Alhäll, kommundirektör 

 

Fika 14:35–14:50 (15 min)  

5.  Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
Dnr 2020/00372   
Tid: 14:50–15:00 (10 min) 
Föredragande: 
Magnus Fleischer, ekonomichef 
 
 
 

 

6.  Iordningställande av ny överlämningsbandgård på 
Skaraborg Logistic Center, Marjarp 
Dnr 2020/00414  251 
Tid: 15:00–15:10 (10 min) 
Föredragande: 
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig 
Ida Elf, infrastrukturstrateg 
 

 

7.  Samverkansavtal med Falbygdens Mat och Kultur 
Dnr 2020/00446   
Tid:15:10–15:20 (10 min) 
Föredragande: 
Magnus Sundén, näringslivschef 
 
 
 

 

8.  Utveckling av biogasanläggningen i Falköping 
Dnr 2020/00425   
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Ärende Anteckningar 

9.  Kommunstyrelsens delegationsbeslut 
Dnr 2021/00005   
 
 
 
 
 
 

 

10.  Kommunstyrelsens anmälningsärenden 
Dnr 2021/00001   
 
 
 
 
 
 

 

11.  Rapportering från arbetet i Skaraborgs kommunalförbund 
Dnr 2020/00494   
 
 
 
 
 
 

 

Paus 5 minuter  

12.  Workshop om klimatstrategin för åren 2021–2030 
Dnr 2020/00297   
Workshopen sker via Zoom. Inbjudan skickas separat.  
Handlingar skickas senare. 
 
 
 
 

 

 

 

Adam Johansson (M) 

Ordförande 



 

 

 

Skype for Business på iPad. 

 
 

1. Starta appen ”Skype for Business” som finns på din iPad. På bilden nedan ser du 
hur appen ser ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Första gången du startar ”Skype for Business” begär appen åtkomst till dina 

kontakter. Det spelar inte så stor roll vad du svarar men det kan förenkla 

användningen av appen om du tillåter åtkomst till kontaktlistan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. När du har tillåtit åtkomst till kontaktlistan dyker åtkomstbegäran till iPadens 
mikrofon upp. Här måste du svara ”OK”. Utan mikrofonåtkomst så kommer du 
inte kunna tala på möten/konferenser.  
 
Skulle du av misstag trycka fel, så gå till det sista stycket ”Felsökning” i den här 
instruktionens guide. 

 

 

 

 

 

 



4. Nu är det dags att logga in på ”Skype for Business”.  
Ange din Falköpings kommun e-postadress och tryck sedan på den vita pilen med 
blå bakgrund. 

 

 

 

 

 

. 

  



 

 

5. Ange ditt lösenord i fältet ”Ange ditt lösenord”. Det är samma lösenord som 
används till många olika system exempelvis inloggning på dator, e-post, Ciceron 
Assistenten med mera.  
 
 

  



6. I den här rutan så erbjuds du att koppla din mobiltelefon till ”Skype for Business” 
som en reservväg till att kunna delta i möten.  
Du kan välja alternativet ”Hoppa över” som finns längst upp till höger. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



7. Nu är du inloggad i ”Skype for Business”. Du kan stänga informationsrutan genom 
att trycka på knappen ”Jag förstår”. 
 

 
 

 

 

  



8. När du får en inbjudan till ett Skype-möte får du det som ett mail.  
Man kan ansluta till Skype-mötet via mailet, men det är betydligt enklare att gå in 
i ”Skype for Business”-appen och ansluta därifrån enligt nästkommande steg och 
bild. 
 

 

  



9. Under fliken ”Möten” i appen ”Skype for Business” kan du se dagens och 
morgondagens kalender och inbokade möten.  
 
För att ansluta till ett möte trycker du på knappen ”Anslut”.  
 
 

 

 

  



10. Du får nu en ruta med ljudalternativ. Det ska se ut som bilden nedan.  
Tryck på ”OK”.  

 
 

 

 

 
 

  



11. Nu är du ansluten till mötet och det du säger hörs av andra mötesdeltagare.  

För att växla till videoläge tryck på symbolen som heter ”Video”.  

 

Observera om du inte talar på mötet så är det bra att slå av symbolen ”Ljud 

påslaget” så att inte eventuella bakgrundsljud som finns hos dig hörs av de andra 

mötesdeltagarna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



12. I videoläge så ser du dels en bild på dig själv samt de andra mötesdeltagarna. Du 

avslutar ditt deltagande genom att trycka på den röd/vita lur-symbolen.  

 

Även här kan du kontrollera mikrofonen genom mikrofonsymbolen.  

 

 

 
 

 

 

  



ATT TÄNKA PÅ UNDER MÖTET 

 Under mötet ska din videokamera alltid vara på så att alla deltagare ser varandra 

under mötet.  
 

 Din mikrofon ska vara avstängd när du inte pratar.  
 

 Undvik onödiga ljud när din mikrofon är påslagen 
 

 För att begära ordet under mötet skriver du ditt namn i chatten. Klicka på 

symbolen som ser ut som en chattruta.  
 

Du hittar chattrutan längst ner till vänster.  
Nedan är en bild på hur chattruta symbolen ser ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felsökning av Skype for Business. 

1. Innan du deltar i ett Skype-möte är det bra att i god tid innan kontrollera så att 

ljudet fungerar i din iPad.  

 

Du kan bland annat ställa in volymen genom volymknapparna på iPaden och du 

kan göra det i inställningsappen enligt bild nedan. 

 
 

 

 

  



2. Om du får problem i ”Skype for Business” med video eller ljud så är det 

förmodligen något som är fel i inställningarna för Skype.  

 

Gå in i iPadens inställningsapp och gå ner i vänsterkanten till inställningarna för 

appen ”Företag”. Den ska vara inställd som bilden nedan. 

 

 
 

 

 



Klicka här för att ändra format
Rutin för genomförande av digitala 

sammanträden

2020-12-21



Överenskommelse om 
digitala möten
• Politiska sammanträden med nämnd och AU 

genomförs från och med 21 december 2020 helt på 
distans. 

• Socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 
fortsätter dock med fysiska möten enligt tidigare 
överenskommelse. Detta p.g.a. hantering av 
sekretessärenden.

• Ordförande och nämndsekreterare deltar fysiskt på 
plats på mötet.

• Ledamöter + ersättare, förvaltningschef, övriga 
tjänstepersoner samt föredragande deltar digitalt.

• Överenskommelsen gäller t.o.m. 24 januari.

• I mitten av januari 2021 sker nytt ställningstagande.



Överenskommelse om 
digitala möten
• Lokalen för sammanträden där ledamöter och 

ersättare får delta på distans ska vara 
utrustad med teknik för bild- och 
ljudöverföring som både är stabil och av hög 
kvalitet.

• Falköpingssalen har under hösten 2020 fått 
uppdaterad teknik varvid denna lokal 
rekommenderas. Därutöver har även 
Gudhemsrummet och Bjurumsrummet på 
stadshuset liknande utrustning samt 
Ryttarsalen på Lärcenter.



Inledande information vid 
digitala politiska möten
Den här informationen ska ges inledningsvis vid alla 
politiska möten. Syftet är att klargöra förutsättningarna 
för mötet. 

För alla som sitter med på distans gäller följande:

• Säkerställ att du sitter ensam. 

• Din kamera ska vara på så att alla ser varandra 
under mötet.

• Din mikrofon ska vara avstängd när du inte pratar.

• Den som har ordet är den som pratar.

• Undvik onödiga ljud nära mikrofonen.

• För att begära ordet så skriver du ditt namn i chatten.

• Om du får problem med tekniken och inte upplever 
att du kan delta i mötet fullt ut så meddela 
sekreteraren via mail så ajourneras mötet tillfälligt.



Tekniska förutsättningar

• Förtroendevalda deltar i det digitala mötet via sin 
iPad genom att logga in i mötet via Skype-länken i 
mötesbokningen. Ta gärna del av Skype-guiden som 
IT-avdelningen tagit fram, före mötet.

• Om du har tillgång till ytterligare en enhet, utöver din 
iPad, är det möjligt att läsa handlingarna i 
Assistenten på webben: 
https://assistent.falkoping.se/. Handlingarna finns 
också publicerade på www.falkoping.se. 

• Använd med fördel ett headset med mikrofon, ljudet 
blir bättre både för dig när du lyssnar och för andra 
när du pratar.

• Har du frågor gällande din iPad, uppkoppling, Skype 
eller andra tekniska frågor, hör av dig till IT-
avdelningen 0515-885300. 



Innan mötet

• Välj en plats där du kan sitta ensam. Det är 
inte tillåtet att sitta i offentliga miljöer.

• Säkerställ att du har bra uppkoppling och 
laddat batteri.

• Var i god tid till mötet, logga gärna in på 
mötet minst 10 minuter innan.



Under mötet

• Alla närvarande förtroendevalda ska ha igång sin kamera under 
hela mötet. 

• Mikrofonen ska vara på när du pratar, annars ska den vara 
avstängd. När det är ett streck över mikrofonikonen hörs du 
inte.

• Det som skrivs i chatten kan läsas av alla i mötet. 

• Skriv i chatten och invänta svar om du behöver avvika från 
mötet. Gäller både ledamöter och ersättare.

Om ledamöter får tekniska problem 

• Om tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare får 
tekniska problem ska de skicka ett mail till sekreteraren och 
meddela detta. Ordföranden får då ajournera mötet tills alla är 
närvarande igen. Vid långvarigt problem får en ersättare tas in 
att tjänstgöra. 

Icke tjänstgörande ersättare ska vid tekniska problem under mötet 
meddela sekreteraren vilka punkter på mötet som de deltog i.



Ordning under mötet

• Börja med att gå igenom ”inledande 
information vid digitala möten”.

• Vid uppropet ska ledamöter svara: ”Ja, <sitt 
namn> är med på mötet”.

• Ordföranden informerar efter uppropet om 
vilka ytterligare personer som finns med i 
rummet samt via distans (föredragande 
tjänstepersoner). 

• Ledamöter begär ordet genom att skriva sitt 
namn i chatten.



Ordning under mötet, forts

• Vid votering, ska de sätta på sin mikrofon och 
säga ”<sitt namn> ja/nej”.

• Reservationer och protokollsanteckningar 
lämnas enklast genom mail till sekreteraren. 

• Ett yrkande som inte är ett rent bifalls- eller 
avslagsyrkande ska lämnas skriftligt genom 
mail till sekreteraren och ordföranden.

• Efter en ajournering görs en ny avstämning 
för att se att alla är på plats.



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Justerarnas signaturer 
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§ 147 Dnr 2020/00447  

Information om översyn av kommunlednings-
förvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommundirektör Pia Alhäll redogör för arbetet med översyn av 

kommunledningsförvaltningen. 

Syftet med översynen är att kommunledningsförvaltningens roll behöver 

tydliggöras tillsammans med nya rutiner, arbetssätt och en gemensam kultur. 

Tidigare organisationsförändring som genomfördes för några år sedan blev 

bara delvis genomförd, vilket gör att den inte fungerar fullt ut. 

Översynen genomförs i följande steg. 

 Kompetenskartläggning 

 Enkät till alla medarbetare på kommunledningsförvaltningen samt 

workshop 

 Dialog i KLF/KLG 

 Dialog med förtroendevalda  

 Organisationsförslag utifrån vad som framkommit i stegen ovan. Här 

kommer även samverkan med fackliga parter in. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-23.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen  

 



 

 

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 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2020-11-23 

KS 2020/00447  
 

 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Information om översyn av 
kommunledningsförvaltningen 

Information 

Kommundirektör Pia Alhäll redogör för arbetet med översyn av 

kommunledningsförvaltningen. 

 

Syftet med översynen är att kommunledningsförvaltningens roll behöver 

tydliggöras tillsammans med nya rutiner, arbetssätt och en gemensam kultur. 

Tidigare organisationsförändring som genomfördes för några år sedan blev 

bara delvis genomförd, vilket gör att den inte fungerar fullt ut. 

 

Översynen genomförs i följande steg 

 Kompetenskartläggning 

 Enkät till alla medarbetare på kommunledningsförvaltningen samt 

workshop 

 Dialog i KLF/KLG 

 Dialog med förtroendevalda  

 Organisationsförslag utifrån vad som framkommit i stegen ovan. Här 

kommer även samverkan med fackliga parter in. 

      

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-23.  

  

 

Pia Alhäll 

Kommundirektör 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-09 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 148 Dnr 2019/00414 026 

Återrapportering av uppdraget att ta fram förslag på en 
ny ärendeberedningsprocess 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, § 124, att ge kommun-

direktören i uppdrag att ta fram förslag på en ny ärendeberedningsprocess. 

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten 2020. 

Kanslichef Linda Karelid informerar om hur arbetet fortlöper. Ett exempel 

på åtgärd på kommunledningsförvaltningen är införande av en kommun-

direktörsberedning som säkerställer att beslutsunderlag och ärenden är klara 

från förvaltningen innan de tas vidare i processen. En annan åtgärd är 

genomgång och uppdateringar av rutiner för tjänsteutlåtanden, översyn av 

mallar och ett arbete med att standardisera beredningsprocessen för alla 

nämnder. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-18 

Kommunstyrelsen § 124/2020 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

 



 

 

 

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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2020-11-18 

KS 2020/00414  
 

 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Återrapportering av uppdrag om översyn av 
beredningsprocessen 

Information 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2020, § 124, att ge 

kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på en ny 

ärendeberedningsprocess. Uppdraget ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen under hösten 2020. 

Kanslichefen informerar om hur arbetet fortlöper. Ett exempel på åtgärd på 

kommunledningsförvaltningen är införande av en 

kommundirektörsberedning som säkerställer att beslutsunderlag och ärenden 

är klara från förvaltningen innan de tas vidare i processen. En annan åtgärd 

är genomgång och uppdateringar av rutiner för tjänsteutlåtanden, översyn av 

mallar och ett arbete med att standardisera beredningsprocessen för alla 

nämnder. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-18 

Kommunstyrelsen § 124/2020  

 

 

Linda Karelid 

Kanslichef 
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§ 124 Dnr 2019/00414 026 

Fortsatt utvecklingsarbete med anledning av 
arbetsmiljöutredningen som genomförts med 
utgångspunkt från riktlinjen om kränkande 
särbehandling 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram 

förslag på en ny ärendeberedningsprocess. Uppdraget ska återrapporteras 

till kommunstyrelsen under hösten 2020.           

Bakgrund 

Under våren 2019 genomförde Avonova på kommunens uppdrag en 

arbetsmiljöutredning. Med anledning av denna beslutade kommunstyrelsen i 

oktober 2019 om att inleda ett utvecklingsarbete för kommunstyrelsen kring 

en tillitsbaserad styrning med fokus på ledarskap, rollfördelning samt kultur 

och värderingar. 

Den 23 oktober 2019 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att anlita 

Public Partner som konsulter i det utvecklingsarbetet. Under perioden hösten 

2019 till våren 2020 har Public Partner genomfört enskilda samtal med 

ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, haft dialogarbete tillsammans 

med både KSAU och kommunstyrelsen samt haft enskilda samtal med 

tjänstepersoner från bland annat kommunledningsförvaltningen. Syftet med 

arbetet har varit att kunna skapa en gemensam bild och tidslinje över de 

händelser som varit och hur dessa har påverkat arbetet inom 

kommunstyrelsen och dess förvaltning, för att därefter kunna blicka framåt i 

ett utvecklingsarbete. 

I de samtal som förts, med både politiker och tjänstepersoner, framkommer 

ett behov av ett utvecklingsarbete kring kultur och struktur. Ytterst handlar 

det om att utveckla en gemensam kultur som bygger på en ömsesidig respekt 

i relationerna och en förståelse för varandras roller och uppdrag. I arbetet 

med strukturen framkommer det olika delar som alla visar på behovet av en 

tydligare och sammanhållen ärendeberedningsprocess.  

Ärendeberedningsprocess  

En fungerande ärendeberedningsprocess är avgörande för att kloka beslut 

ska kunna fattas av de förtroendevalda i de olika nämnderna och fullmäktige.  

I utvecklingsarbetet framkommer det ett behov av en tydligare och 

sammanhållen ärendeberedningsprocess, som möjliggör för politikerna att få 

beslutsunderlag av god och jämn kvalitet och tillvaratar den kompetens som 

tjänstepersonerna besitter.  



 

Kommunstyrelsen 
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Sida 

2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-10 
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Den nya ärendeberedningsprocessen ska bland annat säkerställa att både 

politiker och tjänstepersoners perspektiv/behov ryms i processen, att den 

bygger på saklighet och opartiskhet i alla delar, att det finns en tydlig 

fördelning mellan beredning och beslut, att kommundirektören ges en 

tydligare roll och mandat samt det finns en ordning för hur uppdrag till 

förvaltningen uppstår och hanteras.  

Därför ger kommunstyrelsen ett uppdrag till kommundirektören om att ta 

fram förslag på en ny ärendeberedningsprocess. För att säkerställa en god 

förankring ska kommunstyrelsens presidie utgöra politisk referensgrupp i det 

arbetet.      

  

 

Paragrafen skickas till  
Pia Alhäll, kommundirektör 

            



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 150 Dnr 2020/00247  

Personalförmåner i Falköpings kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 februari 2021 övergå 

från ett träningsbidrag till ett friskvårdsbidrag med en summa av 1 200 

kronor per år.  

2 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva riktlinjen för träningsbidrag, 

antagen den 4 december 2013, § 256. Riktlinjen upphör att gälla den  

1 februari 2021. 

3 Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av nyttjandet gällande 

friskvårdsbidrag ska göras på kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde senast augusti 2021.  

4 Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 februari 2021 införa en 

friskvårdstimme per vecka inom ordinarie arbetstid som ett alternativ till 

friskvårdsbidrag. Då förmånen friskvårdstimme återupptas genomförs en 

prövoperiod på ett år. En uppföljning ska göras på kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträde senast december 2021. 

5 Kommunstyrelsen beslutar att kommungymmet kvarstår som 

personalförmån. 

6 Kommunstyrelsen beslutar att det från och med den 1 februari 2021 inte 

längre är möjligt att som personalförmån teckna nya hyresavtal gällande 

miljöbil.   

7 Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag ta fram en rutin 

gällande hanteringen av förmånerna inom friskvård.  

Bakgrund 

Falköpings kommun verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Medarbetarna är organisationens främsta tillgång varför det är viktigt är 

medarbetarna kan utvecklas, känna arbetsglädje och hitta en balans mellan 

fritid och yrkesliv. Kommunens personalförmåner har därför stor betydelse 

för  möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.  

Förmåner ger inte bara nöjdare och mer engagerade medarbetare utan de kan 

också återspegla och förstärka arbetsgivarvarumärket. Tekniken har gjort det 

möjligt att bli påläst om och därmed jämföra olika arbetsplatser, vilket sätter 

press på arbetsgivare att vara mer transparent och påvisa vad som ingår i det 

totala värdeerbjudandet.  

 

Studier visar att friskvårdande förmåner rankas som en av de högst 

uppskattade förmånerna bland de allra flesta åldersgrupper. Det är därför 
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värdefullt att fokusera på förmåner inom just detta område. Attraktiva 

personalförmåner kan vara just den pusselbit som avgör att medarbetarna 

stannar kvar i Falköpings kommun.  

Gymmet 

Idag finns ett gym i kommunens regi. Gymmet nyttjas av flertalet med-

arbetare och uppfattas som en hälsofrämjande förmån. Genom att behålla 

gymmet påvisar kommunen att arbetsgivaren fortsatt satsar på sina anställdas 

hälsa och välmående. Gymmet fyller också en funktion i det rehabiliterade 

området och nyttjas för arbetsträning och liknande insatser.  

Kostnaden för gymmet som sådant inbegriper hyra, städ och service-

kostnad/avtal till en kostnad av drygt 147 000 kronor per år. Avskrivning av 

maskiner är klart och de är fortsatt av god kvalitet. Behovet av någon större 

investering av inventarier är således inte aktuellt under de kommande åren. 

Träningsbidrag/friskvårdsbidrag 

Sedan 2014 har det funnits ett träningsbidrag som personalförmån till 

medarbetarna. Falköpings kommun ser hälsa och friskvård som en viktig 

angelägenhet eftersom välmående medarbetare ger bättre förutsättningar att 

kunna möta de krav som ställs i arbetslivet. Hälsa är inte bara en personlig 

angelägenhet utan även en gemensam resurs som är avgörande för verksam-

hetens prestation. Därför föreslås en övergång från träningsbidrag till ett 

friskvårdsbidrag enligt Skatteverkets riktlinjer, där medarbetaren får en större 

möjlighet att nyttja fler motions- och friskvårdsaktiviteter. Hanteringen följer 

dock samma rutin sedan tidigare beslut där friskvårdsbidraget erbjuds alla 

månadsavlönade medarbetare med en sammanhängande anställning om minst 

sex månader och uppgår till max 1 200 per år. För att stärka attraktiviteten 

ytterligare, och hamna mer i paritet med övriga kommuner/regioner, föreslås 

en översyn kring beloppet på 1 200 kronor per år.  

Friskvårdstimme som alternativ till friskvårdsbidrag 

Falköpings kommun ser hälsa och friskvård som en viktig angelägenhet 

eftersom välmående medarbetare ger bättre förutsättningar att kunna möta de 

krav som ställs i arbetslivet. Arbetsgivaren möter medarbetares olika behov 

beroende på exempelvis ålder och livssituation. 

Ett hälsofrämjande initiativ för att uppmuntra de anställdas hälsa föreslås 

därför i form av en friskvårdstimme. Förslaget innebär att medarbetare kan 

nyttja antingen friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag. Friskvårdstimmen 

kan således inte kombineras med ett friskvårdsbidrag utan valet sker årsvis. 

Friskvårdstimmen erbjuds alla månadsavlönade medarbetare med en 

sammanhängande anställning om minst sex månader.  

 

Målet är att timmen planeras och anpassas efter behov och möjligheter i nära 

förankring med närmaste chef. Friskvårdstimmen ska förläggas inom 

ordinarie arbetstid och tas ut under arbetsveckan. Friskvårdstimmen kan 
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delas upp i mindre delar, dock ej kortare än 30 minuter. Syftet med frisk-

vårdstimme på arbetstid är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv 

där aktiv återhämning och fysisk aktivitet är naturliga delar av en balanserad 

arbetsvecka och livsstil. Då förmånen friskvårdstimme återupptas föreslås en 

prövoperiod på ett år. En utvärdering görs av HR-avdelningen i anslutning 

till årsskiftet 2022.  

Miljöbilar 

Alla medarbetare som har en tillsvidareanställning erbjuds idag att hyra en 

miljöbil under tre år som ett led i klimatarbetet. Möjligheten att hyra en 

miljöbil nyttjas dock idag inte i den utsträckning som kan anses vara rimligt i 

förhållande till att fortsätta erbjuda tjänsten. Miljöbilar som drivs av gas har 

idag en relativt begränsad marknad för bränslepåfyllning och det finns endast 

ett fåtal leverantörer som erbjuder tjänsten. Detta faktum kan medföra viss 

problematik för den som hyr.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att övergå från ett träningsbidrag till ett 

friskvårdsbidrag samt att erbjuda friskvårdstimme på arbetstid som ett 

alternativ till friskvårdsbidraget.  

Dessutom föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 

beslutar att gymmet i kommunens regi ska kvarstå.  

Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar 

att möjlighet till hyra av miljöbil inte fortsatt erbjuds från och med 1 februari 

2021. Dock finns redan ingångna avtal som löper på fram till augusti 2023. 

Förslaget är således att förmånen för miljöbil inte längre erbjuds och att avtal 

avslutas i samband med att kvarvarande medarbetares avtal löper ut.  

Därtill föreslås att kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag ta fram 

en rutin gällande hanteringen av förmånerna inom friskvård. Nu gällande 

riktlinjer för träningsbidrag föreslås upphävas.  

Finansiering 

Kostnaden för friskvårdsbidraget ryms inom ramen för personalstrategiska 

medel, där det år 2021 är avsatt 1,4 miljoner kronor. Inför budget 2022 ska 

en uppföljning i kommunstyrelsens arbetsutskott ske senast augusti 2021 om 

hur nyttjandegraden varit på friskvårdsbidraget för att i kunna ta ställning till 

en eventuell höjning av beloppet. 

Vad gäller kommungymmet är avskrivning på maskiner klart. Löpande 

kostnad per år är för hyra/städ och serviceavtal/kostnad vilket uppgår till 

drygt 147 000 kronor. Behovet av någon större investering av inventarier är 

således inte aktuellt under de kommande åren då maskinerna är av fortsatt 

god kvalitet.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-27 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen         
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 Kommunstyrelsen 

Personalförmåner Falköpings kommun 

Förslag till beslut 

 

1 Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 februari 2021 övergå 

från ett träningsbidrag till ett friskvårdsbidrag med en summa av 1200 

kronor per år.  

2 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva riktlinjen för träningsbidrag, 

antagen den 4 december 2013, § 256. Riktlinjen upphör att gälla den 1 

februari 2021. 

3 Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av nyttjandet gällande 

friskvårdsbidrag ska göras på kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde senast augusti 2021.  

4 Kommunstyrelsen beslutar att från och med den 1 februari 2021 införa en 

friskvårdstimme per vecka inom ordinarie arbetstid som ett alternativ till 

friskvårdsbidrag. Då förmånen friskvårdstimme återupptas genomförs en 

prövoperiod på ett år. En uppföljning ska göras på kommunstyrelsens 

arbetsutskotts sammanträde senast december 2021.  

5 Kommunstyrelsen beslutar att kommungymmet kvarstår som 

personalförmån. 

6 Kommunstyrelsen beslutar att det från och med den 1 februari 2021 inte 

längre är möjligt att som personalfömån teckna nya hyresavtal gällande 

miljöbil.   

7 Kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag ta fram en rutin 

gällande hanteringen av förmånerna inom friskvård.  

Bakgrund 

Falköpings kommun verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna 

är organisationens främsta tillgång varför det är viktigt är medarbetarna kan 

utvecklas, känna arbetsglädje och hitta en balans mellan fritid och 

yrkesliv. Kommunens personalförmåner har därför stor betydelse för  

möjligheten att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare.  

Förmåner ger inte bara nöjdare och mer engagerade medarbetare utan de kan 

också återspegla och förstärka arbetsgivarvarumärket. Tekniken har gjort det 

möjligt att bli påläst om och därmed jämföra olika arbetsplatser, vilket sätter 

press på arbetsgivare att vara mer transparent och påvisa vad som ingår i det 

totala värdeerbjudandet.  
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Studier visar att friskvårdande förmåner rankas som en av de högst uppskattade 

förmånerna bland de allra flesta åldersgrupper. Det är därför värdefullt att 

fokusera på förmåner inom just detta område. Attraktiva personalförmåner kan 

vara just den pusselbit som avgör att medarbetarna stannar kvar i Falköpings 

kommun.  

Gymmet 

Idag finns ett gym i kommunens regi. Gymmet nyttjas av flertalet medarbetare 

och uppfattas som en hälsofrämjande förmån. Genom att behålla gymmet 

påvisar kommunen att arbetsgivaren fortsatt satsar på sina anställdas hälsa och 

välmående. Gymmet fyller också en funktion i det rehabiliterade området och 

nyttjas för arbetsträning och liknande insatser.  

Kostnaden för gymmet som sådant inbegriper hyra, städ och 

servicekostnad/avtal till en kostnad av drygt 147 000 kr/år. Avskrivning av 

maskiner är klart och de är fortsatt av god kvalitet. Behovet av någon större 

investering av inventarier är således inte aktuellt under de kommande åren. 

Träningsbidrag/friskvårdsbidrag 

Sedan 2014 har det funnits ett träningsbidrag som personalförmån till 

medarbetarna. Falköpings kommun ser hälsa och friskvård som en viktig 

angelägenhet eftersom välmående medarbetare ger bättre förutsättningar att 

kunna möta de krav som ställs i arbetslivet. Hälsa är inte bara en personlig 

angelägenhet utan även en gemensam resurs som är avgörande för 

verksamhetens prestation. Därför föreslås en övergång från träningsbidrag till 

ett friskvårdsbidrag enligt Skatteverkets riktlinjer, där medarbetaren får en 

större möjlighet att nyttja fler motions- och friskvårdsaktiviteter. Hanteringen 

följer dock samma rutin sedan tidigare beslut där friskvårdsbidraget erbjuds 

alla månadsavlönade medarbetare med en sammanhängande anställning om 

minst sex månader och uppgår till max 1200 per år. För att stärka 

attraktiviteten ytterligare, och hamna mer i paritet med övriga 

kommuner/regioner, föreslås en översyn kring beloppet på 1200 kr/år.  

Friskvårdstimme som alternativ till friskvårdsbidrag 

Falköpings kommun ser hälsa och friskvård som en viktig angelägenhet 

eftersom välmående medarbetare ger bättre förutsättningar att kunna möta de 

krav som ställs i arbetslivet. Arbetsgivaren möter medarbetares olika behov 

beroende på exempelvis ålder och livssituation. 

 

Ett hälsofrämjande initiativ för att uppmuntra de anställdas hälsa föreslås 

därför i form av en friskvårdstimme. Förslaget innebär att medarbetare kan 

nyttja antingen friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag. Friskvårdstimmen 

kan således inte kombineras med ett friskvårdsbidrag utan valet sker årsvis. 

Friskvårdstimmen erbjuds alla månadsavlönade medarbetare med en 

sammanhängande anställning om minst sex månader.  

 

Målet är att timmen planeras och anpassas efter behov och möjligheter i nära 

förankring med närmaste chef. Friskvårdstimmen ska förläggas inom 

ordinarie arbetstid och tas ut under arbetsveckan. Friskvårdstimmen kan 

delas upp i mindre delar, dock ej kortare än 30 minuter. Syftet med 

friskvårdstimme på arbetstid är att skapa förutsättningar för ett hållbart 

arbetsliv där aktiv återhämning och fysisk aktivitet är naturliga delar av en 
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balanserad arbetsvecka och livsstil. Då förmånen friskvårdstimme återupptas 

föreslås en prövoperiod på ett år. En utvärdering görs av HR-avdelningen i 

anslutning till årsskiftet 2022.  

 

Miljöbilar 

Alla medarbetare som har en tillsvidareanställning erbjuds idag att hyra en 

miljöbil under tre år som ett led i klimatarbetet. Möjligheten att hyra en 

miljöbil nyttjas dock idag inte i den utsträckning som kan anses vara rimligt i 

förhållande till att fortsätta erbjuda tjänsten. Miljöbilar som drivs av gas har 

idag en relativt begränsad marknad för bränslepåfyllning och det finns endast 

ett fåtal leverantörer som erbjuder tjänsten. Detta faktum kan medföra viss 

problematik för den som hyr.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att övergå från ett träningsbidrag till ett 

friskvårdsbidrag samt att erbjuda friskvårdstimme på arbetstid som ett 

alternativ till friskvårdsbidraget.  

Dessutom föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 

beslutar att gymmet i kommunens regi ska kvarstå.  

Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar 

att möjlighet till hyra av miljöbil inte fortsatt erbjuds från och med 1 februari 

2021. Dock finns redan ingångna avtal som löper på fram till augusti 2023. 

Förslaget är således att förmånen för miljöbil inte längre erbjuds och att 

avtalet avslutas i samband med att kvarvarande medarbetarens avtal löper ut.  

Därtill föreslås att kommunstyrelsen ger HR-avdelningen i uppdrag ta fram 

en rutin gällande hanteringen av förmånerna inom friskvård. Nu gällande 

riktlinjer för träningsbidrag föreslås upphävas.  

Finansiering 

Kostnaden för friskvårdsbidraget ryms inom ramen för personalstrategiska 

medel, där det år 2021 är avsatt 1,4 mnkr. Inför budget 2022 ska en 

uppföljning i kommunstyrelsens arbetsutskott ske senast augusti 2021 om 

hur nyttjandegraden varit på friskvårdsbidraget för att i kunna ta ställning till 

en eventuell höjning av beloppet. 

Vad gäller kommungymmet är avskrivning på maskiner klart. Löpande 

kostnad/år är för hyra/städ och serviceavtal/kostnad vilket uppgår till drygt 

147 000 kr. Behovet av någon större investering av inventarier är således 

inte aktuellt under de kommande åren då maskinerna är av fortsatt god 

kvalitet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-27 

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör  

 

Maria Axelsson 

HR-chef 
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§ 152 Dnr 2020/00440  

Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för  
år 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för åren 2021–2023 med 

budget för år 2021.  

Deltar ej 

Ingvor Bergman (S) och Jonas Larsson (SD) deltar inte i beslutet.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 159, om flerårsplan 

för åren 2021–2023 och budget för år 2021. I det beslutade dokumentet 

framgår de verksamhetsmässiga och ekonomiska ramar som ligger till grund 

för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet år 2021. Verksamhets-

planen för år 2021–2023 ska vara beslutad av nämnd senast i januari 2021. 

I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen har flerårsplanens 

övergripande mål varit utgångspunkten. Fokusområden har skrivits fram och 

identifierade mål och utvecklingsområden finns med som planerade åtgärder. 

Verksamhetsplanen beskriver hur kommunstyrelsen ska arbeta för att styra 

mot politikens viljeriktning och bidra till en högre måluppfyllelse av 

Falköpings kommuns övergripande mål. Uppföljning och bedömning av 

måluppfyllelsen sker utifrån en sammanfattande bedömning. De politiskt 

tagna indikatorerna är en del av detta.  

Kommunfullmäktige har i flerårsplanen beslutat om ett nytt mål 4, inne-

bärande att kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad syrning. I kommunstyrelsens verksamhetsplan har den 

nya målformuleringen jobbats in genom att en större tyngdpunkt har lagts på 

förnyelse och utveckling. Kommunstyrelsen eftersträvar ett förändrings-

ledarskap och ett tillitsbaserat arbetsklimat där nämnden kommer att vara 

ledande i kompetenshöjande insatser till kommunens verksamheter.  

För att kunna styra effektivt mot målen finns också en omvärldsanalys som 

beaktar förändringar i omvärlden som kan påverka måluppfyllelsen för 

kommunstyrelsen.  

I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen finns även en 

budget för år 2021. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det 

kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen 

eftersom det ska finnas täckning i budgeten för de åtgärder som 

verksamheten planerar.  
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Kommunstyrelsens verksamhetsbudget för år 2021 uppgår till 100,1 miljoner 

kronor, vilket innebär en förändring från utgående verksamhetsår 2020 då 

verksamhetsbudgeten var 109,5 miljoner kronor.  

Förändringen består av att budgeten om 4,1 miljoner kronor för överför-

myndaren flyttas från kommunstyrelsen till kommunens övergripande 

driftsbudget, en generell uppräkning om 2,3 procent vilket genererar en 

ökning om 0,7 miljoner kronor, samt en politisk förändring på 6 miljoner 

kronor i minskning.  

Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2021 uppgår till 4,9 miljoner 

kronor. Investeringsbudget för mark- och exploatering för år 2021 uppgår till 

40,4 miljoner kronor.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer 

kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2021–2023 med budget för  

år 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-23 

Förslag till verksamhetsplan 2021–20203 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             

 



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Susanne Beijbom   Ekonom   0515-88 50 78   susanne.beijbom@falkoping.se  

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

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

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2021-
2023 med budget för år 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan för åren 2021-2023 med 

budget för år 2021.        

      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 159, om flerårsplan 

för åren 2021–2023 och budget för år 2021. I det beslutade dokumentet 

framgår de verksamhetsmässiga och ekonomiska ramar som ligger till grund 

för kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet år 2021. 

Verksamhetsplanen för år 2021-2023 ska vara beslutad av nämnd senast i 

januari 2021. 

I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen har flerårsplanens 

övergripande mål varit utgångspunkten. Fokusområden har skrivits fram och 

identifierade mål och utvecklingsområden finns med som planerade åtgärder. 

Verksamhetsplanen beskriver hur kommunstyrelsen ska arbeta för att styra 

mot politikens viljeriktning och bidra till en högre måluppfyllelse av 

Falköpings kommuns övergripande mål. Uppföljning och bedömning av 

måluppfyllelsen sker utifrån en sammanfattande bedömning. De politiskt 

tagna indikatorerna är en del av detta.  

Kommunfullmäktige har i flerårsplanen beslutat om ett nytt mål 4, 

innebärande att kommunens organisation ska vara utvecklande och 

förnyande med en tillitsbaserad syrning. I kommunstyrelsens 

verksamhetsplan har den nya målformuleringen jobbats in genom att en 

större tyngdpunkt har lagts på förnyelse och utveckling. Kommunstyrelsen 

eftersträvar ett förändringsledarskap och ett tillitsbaserat arbetsklimat där 

nämnden kommer att vara ledande i kompetenshöjande insatser till 

kommunens verksamheter.  
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För att kunna styra effektivt mot målen finns också en omvärldsanalys som 

beaktar förändringar i omvärlden som kan påverka måluppfyllelsen för 

kommunstyrelsen.  

I den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen finns även en 

budget för år 2021. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det 

kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen 

eftersom det ska finnas täckning i budgeten för de åtgärder som 

verksamheten planerar.  

Kommunstyrelsens verksamhetsbudget för år 2021 uppgår till 100,1 mnkr, 

vilket innebär en förändring från utgående verksamhetsår 2020 då 

verksamhetsbudgeten var 109,5 mnkr.  

Förändringen består av att budgeten om 4,1 mnkr för överförmyndaren 

flyttas från kommunstyrelsen till kommunens övergripande driftsbudget, en 

generell uppräkning om 2,3 % vilket genererar en ökning om 0,7 mnkr, samt 

en politisk förändring på 6 mnkr i minskning.  

Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2021 uppgår till 4,9 mnkr. 

Investeringsbudget för mark- och exploatering för år 2021 uppgår till 40,4 

mnkr.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer 

kommunstyrelsens verksamhetsplan för åren 2021-2023 med budget för år 

2021.  

 

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 
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Förslag till beslut 
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1. Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för år 2021-2023 med budget för år 
2021. 
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Inledning 

Syfte 

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett 
verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra 
mål och strategier samt vara ett stöd för uppfölj-
ning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar 
också till att mål och ambitioner ska samspela med 
de resurser som nämnden råder över. Likväl ska 
verksamhetsplanen bidra till en utvecklad fram-
förhållning och beredskap för verksamhetsför-
ändringar som kommer att bli nödvändiga. I sam-
band med att nämnden beslutar om sin verksam-
hetsplan och budget beslutar den även om sin plan 
för internkontroll.  

Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som 
helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till 
kommunfullmäktiges övergripande mål och 
koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklings-
behov.  Det är viktigt att vi på sikt kan känna att 
planen blir heltäckande och användbar i vardagen. 
Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som 
syftar till att sammanföra verksamhets- och eko-
nomistyrning.   Nämnden följer kontinuerligt upp 
sin verksamhetsplan och budget bland annat i 
samband med kommunens gemensamma uppfölj-
ningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid 
årsbokslutet.  

I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver 
hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att 
nationell styrning måste ligga i linje med kommu-
nens viljeriktning. 

Kommunstyrelsens uppdrag 

Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och 

samordna den kommunala organisationen och ha 

överblick över nämndernas verksamhet samt den 

verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för 

den ekonomiska förvaltningen samt beredning av 

ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar 

även för att verkställa och följa upp kommunfull-

mäktiges beslut. 

Kommunledningsförvaltningen lyder under 
kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att 

leda strategiska utvecklingsprocesser, samordna, 

stödja, utveckla och följa upp med helhetsperspek-

tiv på uppdrag av kommunstyrelsen. Kommundi-

rektören leder kommunledningsförvaltningen och 

är tillika chef för övriga nämnders förvaltnings-

chefer och är länken till politikerna i kommunsty-

relsen. Kommunledningsförvaltningen ska stärka 

rollen i de strategiska och kommungemensamma 

frågorna för att uppnå ett helhetsperspektiv så att 

effektiviteten för-stärks och kvalitén förbättras.  

I kommunledningsförvaltningen ingår ansvars-

områdena Ekonomi, Hållbar kommunikation, 

Hållbar utveckling, Stadsbyggnad, Näringsliv och 

HR. 

 

Ekonomi 

Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomi-

administration samt samordnar kommunens bud-

get-, uppföljnings- och årsredovisningsarbete 

samt arbetet med inköp, upphandlingar och sta-

tistik. 

Hållbar kommunikation 

Avdelningen har uppdraget att aktivt främja och 

skapa långsiktig hållbar utveckling med fokus på 

kommunikation, IT och kansli. Detta innefattar 

bland annat kommunikation internt och externt, 

informationssäkerhet, beredningsprocesser, juri-

diskt stöd, diarium och arkiv, utveckling inom IT 

och telefoni, digitalisering och demokratiutveckl-

ing. 

Hållbar utveckling  

Avdelningen har uppdraget att arbeta aktivt med 

att främja och skapa långsiktig hållbar utveckling 

med fokus på mångfald, folkhälsa, miljö, klimat, in-

fra-struktur, logistik, samt internationella frågor 

och utveckling av det systematiska kvalitetsar-

betet internt. 

Stadsbyggnadsavdelningen 

Avdelningen arbetar med strategisk fysisk plane-

ring, mark- och exploatering samt naturvård på 

uppdrag av kommunstyrelsen. Avdelningen ser-

var byggnadsnämnden som myndighetsnämnd, 

som i sin tur har lagkrav på att tillhandahålla vissa 

tjänster och utöva visst arbete, som bland annat 

handlar om service och tillsyn. 

Näringsliv 

Avdelningen har uppdraget att arbeta med nä-

ringslivsutveckling och utveckling av besöksnä-

ring genom att skapa goda förutsättningar för lo-

kal näringslivsutveckling genom ett lokalt engage-

mang.  Avdelningen ska också finnas som en aktiv 

och naturlig part i det lokala, regionala och nation-

ella utvecklingsarbetet. 
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HR 

Avdelningen har uppdrag att leda, samordna och 

följa upp kommunens utveckling inom perso-

nalom-rådet samt vara ett stöd för chefer och 

medarbetare och bidra till ett meningsfullt och 

hållbart arbetsliv. De personalstrategiska medlen 

syftar till att utifrån kommunens mål prioritera in-

satser inom kompetensutveckling samt införa 

verktyg och metoder för ständiga förbättringar. 

Samverkan och samordning 

Här återfinns de områden där kommunstyrelsen 

har gemensamt myndighetsansvar med andra 

kommuner. 

Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet 

Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som har 

ett myndighetsansvar inom miljö- och hälso-

skydds-området. 

Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattfor-

men för gemensamma delregionala utvecklingsar-

beten i Skaraborgs 15 kommuner. 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Ska-

raborg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falkö-

pings kommun. 

Under kommunstyrelsen ligger en del av kommu-

nens bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och 

investeringsstöd, under vissa förutsättningar, till 

föreningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i 

annan nämnds verksamhetsområde. 

 

Utskottet för social hållbarhet 

Utskotten ska styra och leda kommunens arbete 

när det gäller social hållbarhet under mandatperi-

oden 2019-2022. Utskottet ska jobba med ett hel-

hetsperspektiv och hantera frågor som är 

nämnds- och förvaltningsövergripande. 

 

 

  

Kommunstyrelsens organisation 
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Vision, mål och styrning 
 

Kommunens vision – Det goda livet 

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

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, 
inflytande och hälsa. När enskilda människor/per-
soner och grupper får möjlighet att påverka sin 
egen livskvalitet och utvecklingen av samhället i 
stort, uppstår en känsla av medskapande som bi-
drar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgö-
rande för att skapa det goda livet för Falköpings 
kommuns invånare. I Falköping tar vi ansvar för 
vår gemensamma framtid och en hållbar utveckl-
ing. Kommunen vill skapa det goda livet för med-
borgare och för kommande generationer.   

Viljan är att driva en förändringsprocess där kom-
munen är drivande i utvecklingen av ett hållbart 
samhälle, där naturens och våra mänskliga resur-
ser används medvetet och balanserat. Ekologin 
sätter ramarna och villkoren med planetens abso-
luta gränser, våra ekosystem och naturens resur-
ser. Det är själva målsättningen med det dyna-
miska och rättvisa samhället där de mänskliga be-
hoven uppfylls. Falköpings kommun ser ett tydligt 
samband mellan hållbara satsningar och den lo-
kala utvecklingen.  Falköping ska vara en bra kom-
mun att besöka, bo och verka i – nu och i framti-
den. Kommunen som organisation är till för Falkö-
pingsborna och strävar efter att alla ska behandlas 
rättvist och lika, att relationer kännetecknas av 
öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att 
goda resultat uppnås genom effektivitet och sam-
verkan. 

Koppling – Falköpings kommuns 
prioriterade mål och Agenda 2030 

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

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, 
stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga 
och fredliga samhällen. Genom att koppla de glo-
bala målens ikoner till kommunens övergripande 
mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans 
med kommunens övergripande mål, det lokala 
målet om fossilfrihet 2030 samt kommunens kli-
matstrategi vara styrande för att kommunen lång-
siktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna. 
Arbetet med att utveckla kommunens arbete med 
hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utma-
ningar kommunen ställs inför är komplexa och 
agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prio-
ritera hitta synergieffekter och följa upp resultatet 
av det arbete kommunen gör. 

I förarbetet till flerårsplan 2021-2023 identifie-
rade majoriteten med hjälp av Agenda 2030 ett an-
tal komplexa utmaningar kommunen har att han-
tera: 

 Arbetsmarknad 

 Integration 

 Att ha mod 

 Förändra strukturer 

 Arbeta medskapande externt och internt  
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Nämndernas mål 

Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommun-
fullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande 
målen till olika nämndspecifika delmål. Nämn-
derna kan också välja att arbeta med kommunfull-
mäktiges mål utan att bryta ner målen. 

Omvärldsanalys 

Sex stycken megatrender påverkar Falköpings 
kommuns möjligheter och utmaningar. Dessa är 
globalisering, demografiförändringar, individuali-
sering, urbanisering, klimatförändringar samt tek-
nikutvecklingen. Av dessa sex megatrender identi-
fierar Falköpings organisation sju utmaningar 
framåt.  

 Digitalisering för en smartare välfärd  

 Stärka och behålla kompetens 

 Stärka uppföljning utifrån helheten 

 Möta och minska klimatförändringen 

 Attraktiv stadskärna och levande lands-

bygd 

 Förebyggande arbete och se mångfald 

som tillgång 

 Glokal samverkan och medskapande 

 

Digitalisering och användning av ny teknik kan, 
om den sker framgångsrikt, bidra till självständig-
het och handlingskraft hos individen. Det kan 
handla om att kunna handla sin mat själv även om 
man inte kan vara i butiken, eller att kunna söka 
vård utan att behöva få hjälp med transport till lä-
kare. Digitalisering handlar också om ökad effekti-
visering och större fokus på arbetsuppgifter där 
människor verkligen behövs.  

Att stärka och behålla kompetens är alltid en ut-
maning då utbud och efterfrågan förändras över 

tid. Det krävs förmåga att matcha person och ar-
bete och att ställa om i verksamheter. Kompeten-
sen är en central del för samhällsutvecklingen, för 
arbetsgivaren, och för individens möjlighet till ett 
gott liv.  

För att kommunens organisation ska lyckas med 
sina uppdrag krävs struktur och ett systematiskt 
kvalitetsarbete. Många utmaningar kräver samar-
bete av kommunens verksamheter över förvalt-
nings- och avdelningsgränser, vilket gör kravet om 
uppföljning utifrån helheten än viktigare.  

Att möta och minska klimatförändringarna är 
ständigt närvarande i kommunens organisation. 
Flera åtgärder sker, så som att minska matsvinn, 
avfall och energiförbrukning, men fler insatser be-
hövs.  

Falköpings kommun är en landsbygdskommun 
som är stor till ytan. För att behålla kommunens 
karaktär och utformning behövs insatser i Falkö-
pings tätort så väl som i kommunens andra tätor-
ter och landsbygd.  

Det förebyggande arbetet syftar till att möta utma-
ningen om ett polariserat samhälle. Kommunens 
verksamheter måste arbete förebyggande för att 
förhindra ökning av segregation, samhällsklyftor 
och socioekonomiska riskgrupper.  

Glokal samverkan betyder att koppla samman den 
globala och lokala nivån.  Omvärldshändelser på-
verkar Falköpings kommun direkt, och kommu-
nens organisation behöver vara redo att påverka 
tillbaka. Att arbeta medskapande innebär att invå-
nare ska ha möjligheten till inflytande i de lokala 
frågorna kring utveckling och service.  
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Dagens komplexa samhälle   

Att möta de komplexa frågorna kring hållbar ut-

veckling kräver helhetssyn. Det vill säga att inse 

att det är flera olika, och inte tydligt sammankopp-

lade, kunskapsområden som berörs och att det 

därför behövs samverkan och samspel för att 

kunna hantera. Att det inte finns en sanning eller 

synsätt att luta sig emot utan att det finns flera 

möjliga lösningar och vägar framåt. Komplexitet 

kan inte fångas i några få begrepp, eller lösas med 

de metoder vi hittills använt utan bygger istället 

på ett förändrat förhållningssätt och skapandet av 

nya samarbetskonstellationer.  

Det är ur mångfalden och dialogen som de gemen-

samma visionerna om morgondagen och framti-

den kan formas. Denna nödvändiga helhetssyn är 

avgörande för att kunna beskriva och analysera 

mönster lokalt i Falköping, regionalt i Skaraborg 

och Västsverige samt globalt för att uppnå en ba-

lans mellan människa, samhälle och natur.  

Genom att i ett tidigt skede identifiera komplexa 

trender kan Falköpings kommun skaffa sig en pro-

aktiv möjlighet att möta såväl som att bemöta ske-

enden. 
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Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 

 

I Falköpings kommun skapas det goda 
livet tillsammans genom tron på att 
framtiden går att utveckla och förbättra. 

 Det är människorna som skapar ett håll-
bart samhälle  

Kommunledningsförvaltningen har ansvaret att 
samordna kommunens övergripande arbete 
inom social hållbarhet. Det handlar om att skapa 
platt-formar för samarbete, att tillsammans med 
organisationens förvaltningar identifiera frågor 
som kräver samordning i mellanrummen samt 
skapa struktur för arbete utifrån detta.  

Under kommunstyrelsen finns utskottet för 
social hållbarhet som fokuserar på fem områden: 

- barn, unga, familj och hälsa 
- trygghet  
- demokrati, inflytande, social sammanhållning 
- utbildning, sysselsättning  
- fysisk miljö och bostadsmiljö.  

Ambitionen är att implementera medskapande-
processer i styrkedjan och säkerställa att med-
borgare får information och upplever delaktighet 
tidigt i beslutsprocessen. Under år 2021 kommer 
fokus inom detta vara att kompetensutveckla 
medarbetare och skapa struktur för arbetet 
framåt. Särskilt fokus skall också läggas på att ut-
veckla digitala möjligheter för medborgardialog.   

Utskottet för social hållbarhet riktar även fokus 
på det övergripande trygghetsarbetet i Falkö-
pings kommun där målet är att öka den faktiska 
och upplevda tryggheten inom kommunen. Kom-
munledningsförvaltningen är central i att skapa 

en struktur för det kommunövergripande arbe-
tet.   

Bra bostäder och goda boendemiljöer 

Kommunstyrelsen främjar bostadsförsörjningen 
genom att ha en aktiv och drivande roll. Översyn 
av möjligheter att öka rörligheten inom bostads-
beståndet behövs, likaså en fortsatt samverkan 
med fastighetsägare, bostadsutvecklare samt 
andra aktörer på bostadsmarknaden. En viktig 
del är också ett tätt samarbete med Falköpings 
Hyresbostäder AB i planering, byggande av bo-
städer och utvecklingen av områden.   

För att säkerställa ett hållbart  bostadsbyggande 
är det viktigt att kommunledningsförvaltningen 
har tydliga riktlinjer vad gäller strategiska köp av 
fastigheter för ökad markberedskap.  

Genom kompetensutveckling, dialog med be-
rörda aktörer och utveckling av arbetsprocesser 
kommer kommunstyrelsen att fortsätta med ar-
betet att integrera Agenda 2030 i kommunens fy-
siska planering. 

 

Arbetsmarknadsinsatser  

Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med 
kompetens- och arbetslivsnämnden för att under 
år 2021 presentera arbetsmarknadsinsatser, och 
ska också utveckla effektiv samverkan där orga-
nisationens samlade resurser ger starkare och 
bättre utväxling för individen i form av fler i egen 
försörjning.  

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Insatser under mål 1 under 2021 

- Förstärkt föräldraskapsstöd  

- Revidering av policy för mänskliga rättigheter 
som främjar jämställdhet och motverkar diskri-
minering  

- Utveckling av samordningsuppdrag om mobili-
sering för ett socialt hållbart Dotorp  

- Strukturering av medskapande processer ge-
nom implementering av centralt placerat design-
team 

- Framtagande av ny arbetsmarknadsstrategi  

 

 

Planerad uppföljning av måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Kommunikativa indikatorer Period 

Ohälsotal (Försäkringskassan) Årligen

Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik) Delår

Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät) Var fjärde år

KKIK delaktighetsindex (Kolada) Årligen

Uppföljning av medborgardialog - upplevd kvalitet och deltagandet (Kommunens statistik) Årligen

Socioekonomiska riskgrupper (SCB) Årligen

Valdeltagande (SCB) Vid val

Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen

Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och 

statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. 

Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende

Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning.

Samlad bedömning 

Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.

Exempel: Samverkansöverenskommelse - polisen och kommunen, Arbetsmarknadsstrategi, 

Bostadsförsörjningsstrategi och Policy för medborgardialog. 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats 
att bo, verka och leva i - en plats där med-
borgarna känner stolthet 

 

Kommunstyrelsen kommer tillsammans 
med kultur- och fritidsnämnden samt tekniska 
nämnden att organisera driften av enheten för 
Platåbergen under kultur- och fritidsnämnden, 
medan det strategiska arbetet läggs på kommun-
styrelsen. Under 2021 ska en upphandling av ex-
tern aktör till driften av skidbacken, campingen 
och stugbyn ske.  

Platåbergsenheten kommer att ha möjligheten att 
marknadsföra bergen som en helhet och ge bättre 
utväxling i form av besök och gästnätter.  

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

Under år 2021 ska arbetet med grönstrukturplan 
påbörjas av kommunstyrelsen, där syftet med pla-
nen är att vara ett verktyg för att bevara och ut-
veckla grönområden och ekosystemtjänster i pla-
nering, byggande oh förvaltning.  

Arbetet med utveckling av stadskärna som syftar 
till att utveckla Falköping stadskärna som en till-
gänglig och hållbar mötesplats och stärka olika 
funktioner i staden och kopplingen mellan dessa, 
kommer att fortskrida under 2021. Som en del av 
detta arbete har Falköpings kommun tillsammans 

med Svenska kyrkan och i samarbete med Sveri-
ges Arkitekter arrangerat en arkitekttävling med 
fokus på utveckling av stadskärna. 

Klimatsmart kommun med goda och hållbara 
kommunikationer samt utbyggd infrastruktur 

Kommunstyrelsen arbetar för att Falköpings kom-
mun både som organisation och geografisk yta ska 
vara fossilfri år 2030. Detta kommer att göras ge-
nom att samordna och stötta samtliga nämnders 
implementering av klimatstrategin 2020-2030.  

Kommunstyrelsen arbetar även med att under-
lätta för kommunens invånare att göra hållbara 
val i vardagen genom energirådgivning till företag 
och privatpersoner samt med insatser i sociala 
medier.  

Insatser under mål 2 under 2021: 

- Fortsatt utveckling av stadskärnan 

- Framtagande av grönstrukturplan 

- Framtagande av klimatstyrande resepolicy  

- Verkställande av kommunens antagna klimat-
löfte 

- Framtagande av klimatanpassningsplan 

- Framtagande av trafikstrategi  

- Bildande av Platåbergsenhet och upphandling av 
ny aktör till skidbacke, camping och stugby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Planerad uppföljning av måluppfyllelse 

 

 

 

Kommunikativa indikatorer Period 

Resande med stadstrafiken (Västtrafik) Årligen

In- och Utpendling (SCB) Årligen

Kommunens information till företagen (Svensk näringslivs mätning av näringslivsklimatet) Årligen

Andel med tillgång till bredband om minst 100bit/s (Post- och telestyrelsen) Årligen

Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Svensk näringslivs mätning av näringslivsklimatet) Årligen

Koldioxidutsläpp (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet - RUS) Ton/ invånare Årligen

Andel lokalproducerad energi (Falbygdens Energi) Årligen

Energianvändning per invånare (Kommunens statistik) Årligen

Befolkningsutveckling (SCB) Tertialsvis

Antal nya lägenheter i flerbostadshus (Kommunens statistik) Tertialsvis

Antal nya småhus (Kommunens statistik) Tertialsvis

Fastighetspriser (SCB) Tertialsvis

Samlad bedömning 

Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.

Exempel: Samverkansöverenskommelse - polisen och kommunen, Arbetsmarknadsstrategi, 

Bostadsförsörjningsstrategi och Policy för medborgardialog. 

Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen

Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och 

statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. 

Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende

Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning.
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Falköping – en drivande aktör 

Kommunstyrelsen arbetar för att Falkö-
pings kommun ska upplevas som en kre-
ativ och drivande kommun.  

Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt 
med att skapa goda förutsättningar för 

etableringen av nya företag och möjlighet för ut-
veckling för befintliga företag.  

Kommunstyrelsen driver inom mål 3 att skapa ett 
gott företagsklimat i Falköpings kommun. Kom-
munstyrelsen verkar också för att erbjuda en 
marknadsmässig och långsiktig markreserv.  

Kommunstyrelsen ska under 2021 arbeta vidare 
med att stärka och utveckla det goda företagskli-
matet, att fler företag etablerar sig samt att arbets-
tillfällena ökar i Falköpings kommun.  

Hållbarhetsklivet syftar till att stärka Falköpings 
kommuns profil som en hållbar och framsynt be-
söksort. Utveckling  sker med hållbara, robusta fö-
retag och destinationer som klarar att ta emot ett 
ökat antal besök och överleva företagsekonomiskt 
över tid. 

Infrastruktur som möjliggör etableringar 

Kommunstyrelsen kommer att under 2021 vi-
dare-utveckla Skaraborg Logistic Center och Mar-
jarp. Detta kommer dels ske genom en revidering 
av nuvarande godstransportstrategi och fortsatt 
arbete med överlämningsbangården. 

Insatser under mål 3 under 2021: 

- Framtagande av godstransportstrategi 

- Fortsatt utveckling av naturturism utifrån intent-
ionerna i Hållbarhetsklivet

 

 

Planerad uppföljning av måluppfyllelse 

  

Kommunikativa indikatorer Period 

Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern) Delår

Handelsindex Sällanköp (Handelns utredningsinstitut) Årligen

Handelsindex Dagligvaror (Handelns utredningsinstitut) Årligen

Antal företag i Falköpings kommun (SCB) Årligen

Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark Årligen

Antal arbetstillfällen (SCB) Årligen

Näringslivsklimat (SKR:s undersökning insikt) Årligen

Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut) Årligen

Samlad bedömning 

Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen

Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och 

statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. 

Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende

Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning.

Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.

Exempel: Samverkansöverenskommelse - polisen och kommunen, Arbetsmarknadsstrategi, 

Bostadsförsörjningsstrategi och Policy för medborgardialog. 

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

 

 

Förnyelse och utveckling 

Kommunstyrelsen har ett övergripande 
ansvar för flera frågor som påverkar hela 
den kommunala organisationen. Under 
kommunstyrelsen sker samordning av 

utmaningar så som klimatarbete, trygghet, social 
hållbarhet, medskapande och digitalisering.  

Digitalisering  

Kommunstyrelsen är ledande i kommunens digi-
talisering. Kommunstyrelsen ska leda, samordna 
och stötta samtliga nämnders digitaliseringsar-
bete. 

Kommunstyrelsen fortsätter att digitalisera ar-
bets-processer så som ärendehanteringen. Syftet 
är att standardisera, effektivisera och ge en smidi-
gare upplevelse både internt i organisationen och 
till invånare och företag. Digitalisering av de in-
terna processerna ska intensifieras under år 2021.  

En lärande och utvecklande verksamhet 

Kommunstyrelsen eftersträvar ett förändringsle-
darskap och ett tillitsbaserat arbetsklimat där 
nämnden kommer att vara ledande i kompetens-
höjande insatser till kommunens verksamheter.  

Kommunstyrelsen är också strategiskt styrande 
inom kommunikationsarbetet i kommunens orga-
nisation. Fokus är att förstärka nya och pågående 
processer till verksamheternas olika målgrupper i 
lämpliga kanaler.  

Under år 2021 kommer kommunstyrelsen fort-
sätta att implementera hållbarhetsanalyser i styr-
modellen genom Agenda 2030. Kommunstyrelsen 
ska också utbilda personal och inspirera till håll-
bara val för både personal och invånare.  

Insatser under mål 4 under 2021: 

- Revidering av kommunikationsstrategi 

- Vidare tillgänglighetsanpassning av extern och 
intern webbplats 

- Framtagande av handlingsplan för digitalisering 
av samhällsbyggnadsprocesser 

- Förstärkt uppföljningsprocess  

- Utveckling av beslutsstödsystem 

- Fortsatt arbeta i syfte att stötta mot en tillitsstyrd 
verksamhet 

- Framtagande av gemensamma strukturer i bud-
get- och ärendehanteringsprocess  

 

 

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

  

Kommunikativa indikatorer Period 

Nöjd medarbetarindex (Medarbetarundersökningen) Vartannat år

Andel medarbetare som gärna rekommenderar Falköpings kommun som arbetsgivare  

(Medborgarundersökningen) Vartannat år

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Årligen

Redovisning av genomförda e-förvaltningsprojekt (Kommunens analys) Årligen

Antal osakliga löneskillnader baserade på kön ( Kommunens statistik) Årligen

Andel förtroendevalda som upplever att beslutsunderlag håller god kvalitet. (Kommunens enkät) Årligen

Andel gröna lån Årligen

Andel miljöbilar av kommunens fordon (Kommunens statistik) Årligen

Andel biogasfordon av kommunens fordon (kommunens statistik) Årligen

Andel e-tjänster (Kommunens statistik) Årligen

Samlad bedömning 

Övriga underlag och jämförelser kopplat till kommunen

Exempel: Öppna jämförelser, Kolada, KKiK, nationella myndigheters krav på uppföljningar och 

statistik samt kommunens uppföljningar, utvärderingar och effekter av insatser. 

Uppföljning av kommunens förutsättningar avseende

Organisation, resurser, kompetensutveckling, samverkan, lokaliteter, styrning och ledning.

Uppföljning av kommunala styrdokument tagna på kommunfullmäktigenivå.

Exempel: Samverkansöverenskommelse - polisen och kommunen, Arbetsmarknadsstrategi, 

Bostadsförsörjningsstrategi och Policy för medborgardialog. 
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Kommunens uppföljningsarbete  

 

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 
samspela med de resurser som kommunen råder 
över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få 
bättre framförhållning och beredskap för verk-
samhetsförändringar som kommer att bli nödvän-
diga.  

Uppföljningsarbete  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 

verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nation-

ella och lokala politiska mål, kommunala styrdo-

kument och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 

styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 

kommunala organisationen från kommunfullmäk-

tiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat 

och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en ge-

mensam 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. Uppfölj-

ning av kommunens fyra övergripande mål görs 

som en samlad bedömning av måluppfyllelse och 

baseras bland annat på nämndernas analyser av 

måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 

uppföljning av styrdokument och effekter av olika 

insatser. Syftet är att få en så övergripande och 

trovärdig bild som möjligt av hur kommunen kla-

rar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 

satsningar har. Vid resultatredovisning presente-

ras bedömning av måluppfyllelse följt av identifie-

rade utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsätt-

ningar 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 besluts-

processer.  
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Planeringsförutsättningar 

Verksamhetsplanering 

Ekonomiska förutsättningar, risker och 
osäkerhet i budgeten 

 

En fortsatt osäkerhet inom budget för 2021 finns 
på grund av Covid-19. Minskade intäkter och orga-
nisationsförändringar är också osäkerhetsfak-
torer.  
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Personalplanering för kommunledningsförvaltningen   

 

 
 

Personalsammansättning 

Personalsammansättning för kommunlednings-
förvaltningen år 2021 består av de 6 stycken för-
valtningschefer som kommundirektören leder 
kommunövergripande. Personalbudget för för-
valtningscheferna finns fördelat på respektive 
förvaltning de leder. Inom kommunledningsför-
valtningen finns personalbudget för 86,5 st tills-
vidare anställda. Fördelningen är 

 Kommundirektör 6 st  
 Näringslivavdelningen 4 st 
 Hållbar kommunikation 28 st 
 Hållbar utveckling 4,25 st 
 Stadsbyggnad avdelningen 23 st 
 Ekonomiavdelningen 7,25 st 
 HR-avdelningen 14 st 

Kompetensförsörjning 

Under 2021 kommer kommundirektören att ar-
beta med kompetenskartläggning. En ny politisk 
ledning med nya visioner och arbetssätt gör att 
kommunledningsförvaltningens roll behöver tyd-
liggöras tillsammans med nya rutiner, arbetssätt 
och en gemensam kultur. Kommunledningsför-

valtningen kommer att utgå från den kommunö-
vergripande kompetensförsörjningsplan som är 
fastställd för perioden 2021-2022. 

Arbetsmiljö 

Kommunledningsförvaltningen arbetar fortsatt 
med att implementera SKR:s avsiktsförklaring 
med åtgärder för friskare arbetsplatser inom för-
valtningen. Avsiktsförklaringen har fokus på styr-
ning och ledning för hållbar hälsa och en låg och 
stabil sjukfrånvaro. Samverkan med de fackliga 
organisationerna och ett nytt samverkansavtal är 
av betydelse för att arbetet med avsiktsförkla-
ringen realiseras och blir en tydlig vägledning i 
praktiken. Fokus i arbetet kommer att inriktas på 
friskfaktorer i arbetslivet. En inventering av frisk-
faktorer på chefsnivå är uppstartad för att bättre 
kunna stötta och ha fokus på dem utifrån inven-
teringen är viktiga inom kommunledningsför-
valtningen. 

Fortsatt samarbete med vårdcentralernas rehab-
koordinatorer och Försäkringskassan fortsätter 
för att jobba aktivt och med tidiga insatser vid 
sjukskrivningar och rehabiliteringsärenden. 
Fortsatt arbete med den organisatoriska och so-
ciala arbetsmiljön samt tidiga signaler och främ-
jande faktorer behöver utvecklas. 

Personalplanering Utfall 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Personalsammansättning

Tillsvidare anställda

Kommunledningsgruppen (KLG)  6,0      6,0      6,0      6,0     

Kommunledningsförvaltningen  85,0      86,5      86,5      86,5     

Visstidsanställda  6,0      4,0      2,0      2,0     

Timanställda  25,0      25,0      25,0      25,0     

Antal årsarbetare  90,25      90,25      90,25      90,25     

Rektytering/ Omsättning

Pensionsavgångar (65år)  1,0      2,0      2,0      2,0     

Omsättning  4,0     

Rekrytering behov  1,5     

Frånvaro

Sjukfrånvaro 2,0%

Ej tillsatt personal  5,0     
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Resultatbudget 

 

 

Kommunstyrelsens övergripande budgetram 

Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet 
under ett verksamhetsår och förklarar även hur 
resultatet har uppkommit.  

Intäktsminskningen av avgifter mm, stadsbidrag 
och övriga intäkter finns inom näringsliv och 
stadsbyggnad ca 1 mnkr vardera.  

Interna intäkter ökar då debitering av licenser till 
övriga förvaltningar kommer att ske. 

Inom personalkostnader är skillnaden av budget 
från föregående år de vakanser som inte blivit till-
satta. De är hållbar utvecklingschef, kommunika-
tör, driftchef, och bitr. personalchef. Inför 2021 
har hänsyn tagits till de föräldraledigheter som 
ansökts och beviljats. Flytt av personalbudget för 
infrastrukturförfaltare från kommunstyrelsen till 
tekniska nämnden skedde under år 2020. 

Återstående vakanser återfinns budgeterade inom 
hållbar kommunikation. Dock är det inte beslutat 
vilka befattningar som kommer att tillsättas. Arbe-
tet med organisation/befattningar kommer att 
ske under året 2021. 

Inom verksamhetskostnader är minskningen av 
budget inom samverkan och samordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatbudget (mnkr)  Budget 2020 
Prognos aug 

2020 
Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Intäkter

Avgifter mm 13,0  10,5      11,7      12,6      13,6     

Statsbidrag 1,3  1,7      1,7      1,7      1,7     

Övriga intäkter 3,1  4,1      2,0      2,4      2,4     

Interna intäkter 4,7  5,1      5,1      5,1      5,1     

Summa intäkter  22,1      21,4      20,5      21,8      22,8     

Kostnader

Personalkostnader -71,7 -68,5     -64,3     -66,0     -66,8     

Verksamhetskostnader -45,7 -44,5     -42,1     -41,3     -41,0     

Kapitalkostnader -7,4 -7,4     -7,4     -7,4     -7,4     

Interna kostnader -6,8 -6,8     -6,8     -6,8     -6,5     

Summa kostnader -131,6     -127,2     -120,6     -121,5     -121,7     

Resultatbudget för nämnd -109,5     -105,8     -100,1     -99,7     -98,9     
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Verksamhetsbudget 

 

 

Kommunstyrelsens övergripande budgetram 

I verksamhetsplanen 2021-2023 är alla intäkter i 
tabellerna skrivna  som positiva och  alla kostna-
der negativa. Detta skiljer sig mot tidigare verk-
samhetsplaner och budgettabeller som oftast vi-
sade intäkter och kostnader med omvända tecken.   

Utgående verksamhetsbudget för år 2020 var -
109,5 mnkr. En volymförändring, det vill säga flytt 
av överförmyndare från Kommunstyrelsen till 
kommunens övergripande driftsbudget är gjord 
på 4,1 mnkr. En generell uppräkning om 2,3 % ge-
nererar -0,7 mnkr och en politisk förändring på 6 
mnkr gör att den ingående verksamhetsbudgeten 
för år 2021 hamnar på -100,1 mnkr. 

Överförmyndare fanns under Samordning och 
samverkan fg år, det förklarar minskningen på 4,1 
mnkr. Övrigt minskning av budget är 0,5 mnkr KS 
bidragsgivning, 0,5 mnkr överförmyndare, 0,5 
mnkr på miljösamverkan och 0,1 mnkr på turism-
samverkan. Total minskning 5,7 mnkr mot fg år. 

Politik minskar 0,5 mnkr i sin budget mot fg 
år.Budgetminskningen  är inom områdena förelä-
sare och konsultkostnader. 

Kommunledningsförvaltningen har sin största 
minskning inom personalkostnader mot föregå-
ende år där vakanser som uppstod inte tillsattes. 
3,2 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verksamhetsbudget (mnkr) Budget 2020 
Prognos aug 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 
Plan 2023 

Kommunledningsförvaltning -86,6 -82,5     -83,4     -83,3     -82,8     

Samordning och samverkan -15,3 -15,7     -9,6     -9,3     -9,0     

Politik -7,6 -7,6     -7,1     -7,1     -7,1     

Kommunstyrelsens budgetram -109,5     -105,8     -100,1     -99,7     -98,9     
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Enhetsbudget  

 

 

 

 

 

Enhetsbudget (mnkr) 
Budget 

2020 

Prognos aug 

2020 
Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kommunledningsförvaltningen

Kommundirektör -11,6 -10,1 -10,6 -10,6 -10,1

Näringsliv -8,1 -8,2 -8,5 -8,4 -8,4

Hållbar kommunikation -29,3 -28,9 -29,2 -29,2 -29,2

Hållbar utveckling -3,1 -2,8 -2,1 -2,1 -2,1

Stadsbyggnad -7,6 -7,1 -7,2 -7,2 -7,2

Ekonomi -7,8 -7,8 -7,7 -7,7 -7,7

HR -19,1 -17,6 -18,1 -18,1 -18,1

Summa kommunledningsförvaltningen -86,6 -82,5 -83,4 -83,3 -82,8

Samverkan och Samordning

KS Bidragsgivning -4,1 -4,6 -3,7 -3,3 -3,0

Överförmyndare -4,6 -4,9

Miljösamverkan -3,9 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Trafiksamverkan -0,4

Turismsamverkan -0,4 -0,1 -0,2 -0,3 -0,3

Kommunala medlemsavgifter -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

Summa samverkan och samordning -15,3 -15,7 -9,6 -9,3 -9,0

Politik

Kommunstyrelsen -5,1 -5,1 -4,6 -4,6 -4,6

Kommunfullmäktige -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Summa politik -7,6 -7,6 -7,1 -7,1 -7,1

Årets resultat -109,5 -105,8 -100,1 -99,7 -98,9
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Kommunstyrelsens Investeringsplan 
 

 

 

 

Kommunövergripande IT-investeringar 

IT-investeringar fortlöper med bland annat ut-
byggnad av kommun nätet. 

Ekonomisystem 

Projektet med nytt ekonomisystem fortsätter un-
der 2021.  

Laddinfrastruktur 

Investeringsprojektet laddinfrastruktur består 
av att etablera publik laddinfrastruktur på tre 
platser i Falköping. Vid resecentrum, stadshuset 
samt kött- torget. Investeringen finansieras i 
kommunstyrelsens investeringsbudget tillsam-
mans med statliga bidrag från klimatklivet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsplan (mnkr) 

Prognos 

utfall tom 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Kommunövergripande IT-investeringar -4,9 -4,9 -4,9 -4,9

IT -2,0 -2,8 -2,8 -2,8

Ekonomisystem -1,1 -2,1

Ladinfrastruktur -1,0

Övriga investeringar -2,9 -2,1

Kommunstyrelsens investeringsplan -4,9 -4,9 -4,9 -4,9
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Mark- och exploaterings investeringar 

 

 

Mark och exploatering (mnkr) 
Total 

projektkalkyl 

Prognos 

utfall tom 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

2026 

MARJARP LOGISTIKOMRÅDE

Marjarp etapp 1-3 -46,1 -43,6 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Gata -33,3 -30,8 -2,5

VA -12,2 -12,2

Övrigt -0,6 -0,6

Överlämningsbangård -28,5 -1,0 -7,0 -15,5 -5,0 0,0 0,0 0,0

Gata -28,5 -1,0 -7,0 -15,5 -5,0 0,0 0,0 0,0

VA

FÅRABERGET

Fåraberget etapp 2B bostadsområde -19,7 -2,3 -16,4 -1,0 0,0 0,0 0,0

Gata -12,3 -2,0 -9,3 -1,0

VA -7,1 -7,1

Övrigt -0,3 -0,3

Nordmannagatan rondell inkl gator -11,4 -3,3 -8,1 0,0 0,0 0,0

Gata -11,1 -3,0 -8,1

VA -0,3 -0,3

Övrigt

Förlängning Nordmannagatan -25,5 0,0 -7,0 -17,0 -1,5 0,0 0,0

Gata -18,4 -5,0 -11,9 -1,5

VA -7,1 -2,0 -5,1 0,0

Övrigt 0,0

Östrerängsgatan gata, rondell, 

grönområdede -22,0 0,0 0,0 -9,0 -13,0 0,0 0,0

Gata -10,7 -4,0 -6,7

VA -11,3 -5,0 -6,3

Övrigt

Fåraberget genomfartsgata -15,7 0,0 0,0 0,0 -5,4 -9,3 -1,0

Gata -13,3 -3,0 -9,3 -1,0

VA -2,1 -2,1

Övrigt -0,3 -0,3

ÖVRIGT

Rivning av Nilserikssonsgatan 13 samt 

iordningställande av pendelparkering -2,8 -0,3 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Gata -2,8 -0,3 -2,5

Iordningställande Vintervägen i Stenstorp -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 0,0

Gata -3,7 -3,7

VA -2,1 -2,1

Övrigt -0,1 -0,1

Övriga exploateringar -25,0 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,2

Summa mark och exploatering -202,6 -47,2 -40,4 -57,3 -29,1 -19,4 -5,2 -4,2
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Marjarps logistikområde 

Marjarp etapp 1-3  

Utbyggnad av gator och VA- infrastruktur inom 

Marjarp logistikområdet. 

Överlämningsbangård Marjarp  

Projektet består av två delprojekt. Dels ett statligt 

delprojekt där Trafikverket fullt ut ansvarar för 

nödvändiga investeringar i den statliga 

anläggningen (Västra stambanan och 

förbigångsspåret), dels ett kommunalt delprojekt 

där kommunen fullt ut ansvarar för investeringen 

i bangården på den kommunala marken. Det 

statliga delprojektet beräknas kosta 70 miljoner 

kronor  och Trafikverket ansvarar fullt ut för 

denna investering. Det kommunala delprojektet 

beräknas kosta brutto 77 miljoner kronor. Med 

bidrag från Naturvårdsverket (50% av 

bruttokostnaden - 38,5 miljoner kronor) och 

VGR:s regionala bidrag (10 miljoner kronor) blir 

kommunens nettoinvestering 28,5 miljoner 

kronor. 

Fåraberget  

Fåraberget etapp 2B bostadsområde 

Består av utbyggnad av gator och VA för en 

blandad bostadsbebyggelse med service och 

mötesplatser i syfte att få byggklar mark för villor 

och  flerbostadshus. 

Nordmannagatan rondell inkl. gator och Nord-
mannagatan industrigata  

Utbyggnaden är en del i Fåraberget 

bostadsområde och en förutsättning för 

verksamhetsområdet ut-med väg 184 Lilla 

Sikagården som omfattar ca 50 000 kvadratmeter 

mark för verksamheter. Okt 2021 -dec 2022 

Östrerängsgatan gata, rondell, grönområde  

70 000 kvm industrimark för större industrier 

tredje kvartalet 2022 till -okt 2023. 

Övrigt 

Rivning av Nilserikssonsgatan 13 samt iordning-
ställande av pendelparkering 

2 000 kvm komplettering till befintlig pendelpar-

kering väster om tågstationen. 

Iordningställande Vintervägen i Stenstorp 

9 villatomter, utbyggnad under 2024-2025.  
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Fleråriga projekt 
 

Projekt/Uppdrag 

I kommunstyrelsens strategiska utvecklingsar-
bete mot de fyra övergripande målen drivs flerta-
let pro-jekt med extern finansiering från regional, 
nationell och EU-nivå. Kommunstyrelsen medfi-
nansierar dessa projekt (ej investeringsprojekt) 
till största delen med arbetstid. 

För att stärka arbetet mot mål 1 

Ett socialt hållbart Falköping drivs följande pro-
jekt av kommunstyrelsen 

SCHABLONERSÄTTNING 

Schablonersättning som kommuner erhåller för 
instanser för kommunmottagna nyanlända finan-
sierarar flera instanser inom olika delar av kom-
munens verksamhet och är en form av tillfälliga 
projekt medel.  

UPPSÖKANDE FÖRÄLDRASTÖD 

Ett beslut om riktade medel från schablonersätt-
ningspotten till föräldrastöd togs under 2019. 
Projektet syftar till att nå fler föräldrar i behov av 
föräldrastöd. 

Projekt kopplade till mål 2 

Ett attraktivare Falköping drivs inom framförallt 
områdena miljö, energi, klimat och naturvård. 

RESTAURERING BETESMARK 

Falköpings kommun har år 2017 beviljats 150 
000 kronor i statliga bidrag för att inventera na-
turvärden på kommunägd mark. Den totala kost-
naden för projektet har uppskattats till 300 000 
kronor. Projektet går ut på att inventera natur-
värden och utföra en naturvärdesklassning av 
kommunägd mark, vilket kommer att leda till 
bättre prioriteringar av naturvårdsinsatser och 
öka förutsättningar för att beakta naturvärdena i 
samband med fysisk planering, bygglovspröv-
ning, exploatering och skogsbruk. Naturvärdesin-
venteringen av mark i anslutning till Falköpings 
stad och Floby utfördes under 2018. Resterande 
del kommer att inventeras under 2019. Projektet 
fortsätter under 2021. 

 

 

LONA NATURRESERVAT VÄSMESTORP 

Falköpings kommun har 2020-04-14 beviljats 
185 000 kronor i statliga bidrag till naturvårds-
projektet Naturreservatet Väsmestorp med sten-
murslandskapet. Projektet går ut på att utreda 
möjligheten att bilda ett kommunalt naturreser-
vat i Väsmestorp med angränsande sten-
murslandskap. Samt bevara och utveckla ett tä-
tortsnära friluftsområde för Flobys invånare och 
för turismen. Projektet fortsätter under 2021. 

KLIMATKLIVET 

Under år 2018 beviljades Falköpings kommun 
fyra projekt inom klimatklivet, statliga klimatin-
vesteringsbidrag som ska genomföras under år 
2019-2020. Två klimatklivet-projekt för utveckl-
ing av bio-gasanläggning för att öka biogaspro-
duktionen (to-talt 8 408 250 kronor) samt inve-
steringsstöd till att bygga laddinfrastruktur på tre   
platser i Falköpings stad. (75 500 kronor) samt 
ett flerfunktionellt cykel-garage vid resecentrum. 
(700 000 kronor). Dessa klimatklivet-projekt 
kommer att pågå fortsatt under år 2021. 

En stor klimatinvestering som planeras, där med-
finansiering är beslutad av kommunfullmäktige, 
är ny överlämningsbangård på Marjarps logistik-
område, på totalt 80 miljoner kronor. För pro-
jektet har hittills ca 35 % av investeringen bevil-
jats från Trafikverket och en klimatklivetansökan 
för ca 45 % av investeringen väntar på beslut från 
Naturvårdsverket. 

POLLINERINGSLONA BIPARADIS 
BRODDETORP 

Falköpings kommun har 2020-05-25 beviljats 
146 000 kr i statliga bidrag för att skapa en bi- och 
fjärilsoas vid Broddetorpsskolan. Projektet om-
fattar anläggning av biparadiset, utbildningar i 
form vandringar med insekts och natuvårdsex-
perter, skötselplan, uppföljning och framtagande 
av material för information och skyltar. Projektet 
drivs av Falbygdens naturskyddsförening och har 
påbörjas under hösten. Projektet fortsätter under 
2021. 

 

POLLINERINGSLONA RESTAURERING AV 
BETESMARKER PÅ KOMMUNÄGD MARK 

Falköpings kommun har 2020-10-28 beviljats 
260 000 kr i statliga bidrag för att restaurera 4 
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naturbetesmarker i Stenstorp och Åsarp. I pro-
jektet ingår att restaurera cirka 17 hektar betes-
mark på kommunägd mark. Syftet med projektet 
är att främja den biologiska mångfalden i betes-
markerna, framför allt att gynna pollinerande in-
sekter. Projektet fortsätter under 2021. 

SKOGSSTRATEGI 

Ett förslag till skogsstrategi har tagits fram i sam-
arbete med flera förvaltningar. Syftet med skogs-
strategin är att sätta upp mål för kommunens 
skogsinnehav, så att befintlig skogsbruksplan an-
passas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala, 
kulturella och ekonomiska värden. Projektet fort-
sätter under 2021. 

 

KOMMUNENS ENERGI- OCH 
KLIMATRÅDGIVNING 

Finansieras av energimyndigheten och avser en 
halvtidstjänst, en långsiktig projektfinansiering 
som löper på under 2021 då en ny ansökningspe-
riod startar. 

För att öka måluppfyllelsen i mål 3 

Skapa förutsättningar för ett näringsliv som ut-
vecklas  

VISIT HORNBORGASJÖN 

Visit Hornborgasjön, ett organiserat samarbete 
mellan Falköping, Skara och Skövde kommuner. 
Falköpings kommun är projektägare och anställ-
ningsmyndighet för den gemensamma affärsut-
vecklaren. Samarbetsavtal finns för år 2019-
2021, samt för 2022-2023 om avtal förlängs. 
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Politiska uppdrag under år 2021 
 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över stöd-, service- och 

stabsfunktioner i hela den kommunala organisationen med syfte att skapa högre kvalitet 

och effektivitet. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en klimatstyrande rese-

policy för kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på 

hur en transportpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen un-

der år 2021. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en grönstruk-

turplan för kommunen, där en strategi för pollinering ska inkluderas. Uppdraget ska re-

dovisas för kommunstyrelsen under år 2021. 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på en strategi 

för solenergi och hur tak på kommunala fastigheter kan arrenderas ut till energiprodu-

center. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2021 

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en utökad samver-

kan kring utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan barn- och utbildnings-

nämnden och kompetens- och arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivitet och 

minskade kostnader, kan genomföras. Uppdraget ska redovisas för de båda nämnderna 

samt kommunstyrelsen under år 2021. 

 

 

 

 

  



Övrigt 
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Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning

Återkoppling till nämnd 

Återkoppling av verksamhetsuppföljning kom-
mer att ske på Kommunstyrelsen möten under 
2021. 

Uppföljning av verksamhetsrapport per 30 april 
kommer att ske 16 juni. 

Uppföljning av verksamhetsrapport per 31 au-
gusti kommer att ske 13 oktober. 

Verksamhetsredovisning för år 2021 kommer att 
ske under Kommunstyrelsens möte under år 
2022 i mars eller april. 

Övriga uppdrag redovisas när de är klara efter an-
mälan av ärendet till kansliavdelningen löpande 
under året. 
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§ 153 Dnr 2020/00372  

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021.  

Bakgrund 

Intern kontroll handlar främst om att säkerställa att verksamheten når de mål 

som kommunfullmäktige beslutat om. Den interna kontrollen ska vara ett 

verktyg som används för att kunna skapa goda rutiner, ökad effektivitet, 

säkerställa att lagar och andra regelverk efterlevs samt att minimera de risker 

som finns i verksamheten. Den ska också skydda medarbetare från 

oberättigade misstankar om oegentligheter. 

Kommunstyrelsen ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

med fokus på kvalitet för dem verksamheten riktar sig till. De ska även följa 

kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning för god ekonomisk hushållning, 

så att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och bidrar till en hållbar 

utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.  

Kommunstyrelsen ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig i 

den egna verksamheten samt att de även har det övergripande tillsyns-

ansvaret för andra nämnder och kommunala bolag. 

Internkontrollplanen för 2021 har tagits fram baserad på de riskanalyser som 

har genomförts i respektive verksamhet. Riskanalysarbetet har även tagit 

hänsyn till KPMG:s granskning av implementeringen av barnkonventionen 

som svensk lag. Där framkom det bland annat att kommunstyrelsen bör 

stärka sin strategiska styrning och ledning av barnkonventionens införande i 

syfte att skapa samstämmighet mellan nämnderna.  

Planen innehåller dels kommunövergripande risker och dels risker som är 

specifika för kommunstyrelsens verksamheter. Riskanalyser syftar till att 

föregripa riskerna innan någon negativ händelse inträffar, men den syftar 

även till att kommunen och verksamheterna ska kunna ta medvetna risker för 

att öppna upp för nya möjligheter.  

Nytt arbetssätt 

Inför år 2021 har internkontrollgruppen arbetat fram ett nytt arbetssätt för de 

kommunövergripande kontrollpunkterna. Tidigare har personal på respektive 

förvaltning kontrollerat dessa punkter, men från och med år 2021 kommer de 

kommunövergripande kontrollerna genomföras centralt. Syftet med det nya 

arbetssättet är att få en enhetlig rapportering och samsyn av arbetet med 

internkontrollarbetet och därmed minska risken att tjänstepersoner 

kontrollerar sitt eget arbete.   
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Förvaltningens bedömning 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att upprättad intern-

kontrollplan för kommunstyrelsen är i linje med Falköpings kommuns 

riktlinje för intern kontroll.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-20 

Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021, 2020-11-20  

Riskvärde för kommunstyrelsens interkontrollpunkter år 2021, 2020-11-23 
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 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021.   

Bakgrund 

Intern kontroll handlar främst om att säkerställa att verksamheten når de mål 

som kommunfullmäktige beslutat om. Den interna kontrollen ska vara ett 

verktyg som används för att kunna skapa goda rutiner, ökad effektivitet, 

säkerställa att lagar och andra regelverk efterlevs samt att minimera de risker 

som finns i verksamheten. Den ska också skydda medarbetare från oberättigade 

misstankar om oegentligheter. 

Kommunstyrelsen ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

med fokus på kvalitet för dem verksamheten riktar sig till. De ska även följa 

kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning för god ekonomisk hushållning, 

så att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och bidrar till en hållbar 

utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.  

Kommunstyrelsen ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig i 

den egna verksamheten samt att de även har det övergripande 

tillsynsansvaret för andra nämnder och kommunala bolag. 

Internkontrollplanen för 2021 har tagits fram baserad på de riskanalyser som 

har genomförts i respektive verksamhet. Riskanalysarbetet har även tagit 

hänsyn till KPMG:s granskning av implementeringen av barnkonventionen 

som svensk lag. Där framkom det bland annat att kommunstyrelsen bör 

stärka sin strategiska styrning och ledning av barnkonventionens införande i 

syfte att skapa samstämmighet mellan nämnderna.  

Planen innehåller dels kommunövergripande risker och dels risker som är 

specifika för kommunstyrelsens verksamheter. Riskanalyser syftar till att 

föregripa riskerna innan någon negativ händelse inträffar, men den syftar 

även till att kommunen och verksamheterna ska kunna ta medvetna risker för 

att öppna upp för nya möjligheter.  

Nytt arbetssätt 

Inför år 2021 har internkontrollgruppen arbetat fram ett nytt arbetssätt för de 

kommunövergripande kontrollpunkterna. Tidigare har personal på respektive 
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förvaltning kontrollerat dessa punkter, men från och med 2021 kommer de 

kommunövergripande kontrollerna genomföras centralt. Syftet med det nya 

arbetssättet är att få en enhetlig rapportering och samsyn av arbetet med 

internkontrollarbetet och därmed minska risken att tjänstepersoner 

kontrollerar sitt eget arbete.   

Förvaltningens bedömning 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att upprättad 

internkontrollplan för kommunstyrelsen är i linje med Falköpings kommuns 

riktlinje för intern kontroll.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2020-11-20 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021, 2020-11-20  

Riskvärde för kommunstyrelsens interkontrollpunkter 2021, 2020-11-23       

 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga förvaltningschefer och nämnder 

Kommunrevisionen 

Pia Alhäll, kommundirektör  

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Karin Hallgren, internkontrollgruppen 

Internkontrollgruppen 

Falköpings Hyresbostäder AB 

 

 

Magnus Fleischer 

Ekonomichef 

 



Internkontrollplan 

Område Kontrollpunkt Kort beskrivning av kontrollpunkten Riskformulering Kontrollåtgärd Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig  för kontrollen

Kommunöve

rgripande

Leverantörstrohet Inköp av varor och tjänster ska göras från 

korrekt avtalsleverantör

Risken att verksamheten gör inköp utanför 

tecknade avtal på grund av att styrande 

dokument inte är kända i organisationen, eller 

inte tillämpas, kan leda till avtalsbrott.

Kontrollera att inköp har gjorts enligt 

gällande leverantörsavtal

Kontroll av 

genomförda inköp

Årsvis Inköpssamordnaren

Kommunöve

rgripande

Dataskyddsförordningen 

(GDPR) 

personuppgiftsbiträdesavtal 

Avtalet  reglerar hur hantering 

av personuppgifter ska 

behandlas mellan parterna

Personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas Risken att kommunen inte har upprättat 

personuppgiftsbiträdesavtal på grund av 

bristande kännedom om 

dataskyddsförordningen kan leda till att 

personuppgifter inte behandlas på ett korrekt 

sätt

Kontrollera att 

personuppgiftsbiträdesavtal har 

upprättats med de parter som 

behandlar kommunens personuppgifter

Stickprov Löpande under året Dataskyddsombudet

Kommunstyr

elsen

Bevakning av avtalstid Avtal ska ha en bevakningstid Risken att avtalens giltighetstids inte bevakas, 

förlängs eller sägs upp i tid, på grund av 

bristande rutiner kan leda till avsaknad av 

avtal eller oönskade åtaganden

Kontrollera att avtal är under bevakning Stickprov Löpande under året Kansliavdelningen

Kommunstyr

elsen

Undertecknande av handlingar Handlingar ska undertecknas av rätt delegat Risken att fel delegat undertecknar handlingar 

på grund av bristande rutiner och/eller 

bristande kännedom om 

delegationsbestämmelserna kan leda till 

ogiltiga avtal/beslut.

Kontrollera att rätt delegat 

undertecknat handlingar

Stickprov Löpande under året Kansliavdelningen

Kommunstyr

elsen

Utbetalningar Utbetalningar ska göras av behörig personal Risken att felaktiga utbetalningar görs på 

grund av att rutiner saknas eller inte följs kan 

leda till felaktiga utbetalningar

Kontrollera att utbetalningar har gjorts 

av behörig personal

Stickprov Löpande under året Ekonomiavdelningen

Kommunstyr

elsen

Barnkonventionen Kommunstyrelsens efterlevnad av 

barnkonventionen

Risken att barnkonventionen inte efterlevs på 

grund av bristande rutiner och/eller bristande 

kännedom om barnkonventionen kan leda till 

att barnets bästa inte beaktas i 

beslutsprocessen

Kontrollera att barnkonventionen 

efterlevs

Stickprov Löpande under året Hållbar utveckling
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Ekonomi Förtroende

Leverantörstrohet 2 4

Personuppgiftsbiträdesavtal 4 4

Avtalsbevakning 3 4

Undertecknande av handlingar 3 4

Utbetalningar 4 4

Barnkonventionen 1 4

Konsekvenstalen ekonomi och förtroende adderas för att sedan 

multipliceras med sannolikhet

Ekonomi Förtroende

1-4 1-4

1-4 1-4

1-4 1-4

1-4 1-4

Konsekvenser

1. Försumbar

2. Lindrig

3. Kännbar

4. Allvarlig

K

o

n

s

e

k

v

e

n

s

Risklista över kommunstyrelsens och kommunövergripande 

kontrollpunkter

Konsekvens



3 18

4 32

3 21

3 21

3 24  

4 20

Summa 1. Osannolik 2. Mindre sannolik 3. Möjlig 4. 

Sannolik

2-8 2-9

2-8 10-16

2-8 17-23

2-8 24-32

Sannolikhet

Sannolikhet Riskvärde
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§ 154 Dnr 2020/00414 251 

Iordningställande av ny överlämningsbandgård 
Skaraborg Logistic Center, Marjarp 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att starta 

projekt Överlämningsbangård Marjarp till en för kommunen beräknad 

kostnad om 28,5 miljoner kronor samt att utbyggnaden finansieras med 

medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt 

Överlämningsbangård. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för åtgärder inom 

projektet till gatuchefen.  

Bakgrund 

Skaraborg Logistic Center erbjuder transportlösningar på väg och järnväg 

som gör att företagen i Skaraborgsregionen kan distribuera och ta emot gods 

från övriga världen på ett effektivt och hållbart sätt. 

Den befintliga överlämningsbangården ansluter till Västra stambanan via 

Falköpings centralstation.  Den nya överlämningsbangården kommer att 

innebära ytterligare en anslutning till Västra stambanan norrut via det nyligen 

byggda förbigångsspåret. Den nya överlämningsbangården är en förutsättning 

för att Skaraborg Logistic Center ska kunna utveckla järnvägslogistiken till 

och från området volymmässigt utan att denna utveckling riskerar skapa 

negativa effekter på regionaltågstrafiken genom att riskera trafikkonflikter vid 

Falköpings centralstation. Den är också en förutsättning för att kunna hantera 

framtidens standard vad gäller tåglängder om 750 meter. 

En ny överlämningsbangård är således en förutsättning för att både erbjuda 

kostnadseffektiv järnvägslogistik till och från Skaraborg Logistic Center och 

att vidareutveckla befintlig regionaltågstrafik, primärt trafiken mellan 

(Skövde/Göteborg) – Falköping – Jönköping. Direktanslutningen till västra 

stambanan möjliggör, förutom att kunna hantera fler och längre tåg, även 

godstågs direkta ankomst och avgång riktning Skövde och norröver. 

Kommunens iordningställande av den nya överlämningsbangården beräknas 

vara klart år 2023. Därefter ska trafikverket ansluta den nya överlämnings-

bangården till västra stambanan. Trafikverkets arbeten beräknas vara klara 2025. 

En ny detaljplan, Del av Friggeråker 25:8 M. FL. Ny överlämningsbangård 

Marjarp, har antagits och fått laga kraft, BN § 129, 2020-10-21. Detaljplanen 

möjliggör anläggande av den nya överlämningsbangården. 

Investeringen i en ny överlämningsbangård är beräknad till 77 miljoner 

kronor. 
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Inom ramarna för Klimatklivet har Naturvårdsverket beslutat om ett bidrag 

på 50 procent av denna summa. Klimatklivet är ett investeringsstöd som 

delas ut för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser 

som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga 

utsläppsminskning per investerad krona.  

Den nya överlämningsbangården förväntas säkra arbetstillfällen genom ökad 

konkurrenskraft men också bidra till en bättre tillgång till effektiva och 

klimatanpassade transporter i regionen. Klimatnyttan kopplat till 

investeringen beräknas bli en reducering av koldioxid med 30 000 ton per år 

när verksamheten inom Skaraborg Logistic Center är fullt utbyggd. 

Västra Götalandsregionen har genom regionutvecklingsnämnden avsatt  

10 miljoner kronor av riktade särskilda infrastrukturmedel till 

medfinansiering till överlämningsbangård till Falköpings kommun.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att starta projekt 

Överlämningsbangård Marjarp till en beräknad kostnad om 28,5 miljoner 

kronor samt att utbyggnaden finansieras med medel ur kommunstyrelsens 

investeringsmedel för exploatering projekt Överlämningsbangård. Förslag till 

beslut är utformat i enlighet med det beslut som fattats av kommunfull-

mäktige kring flerårsplan 2021–2023 och budget 2021 den 26 oktober 2020,  

§ 159.  Vidare föreslår kommunlednings-förvaltningen att kommunstyrelsen 

beslutar att delegera attesträtten för åtgärder inom projektet till gatuchefen.    

Finansiering 

Med ett bidrag om 38,5 miljoner kronor från Naturvårdsverket genom 

Klimatklivet samt medfinansiering från regionutvecklingsnämnden om  

10 miljoner kronor återstår en kommunal investering beräknad till  

28,5 miljoner kronor. 

Kommunens beräknade investering om 28,5 miljoner kronor finansieras med 

medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt 

Överlämningsbangård. 

Investeringen medför en beräknad kapitalkostnad om 1 292 000 kronor per 

år och en beräknad driftkostnad om 1 209 000 kronor per år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-19 

Projektdirektiv överlämningsbangård Marjarp, 2020-11-20 
  

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen         



 

Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen 

 

Alexander Järkeborn   Mark- och exploateringsansvarig      alexander.jarkeborn@falkoping.se  

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

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

Iordningställande av ny överlämningsbangård 
Skaraborg Logistic Center, Marjarp 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att starta 

projekt Överlämningsbangård Marjarp till en för kommunen beräknad 

kostnad om 28,5 miljoner kronor samt att utbyggnaden finansieras med 

medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt 

Överlämningsbangård. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att delegera attesträtten för åtgärder inom 

projektet till gatuchefen.        

Bakgrund 

Skaraborg Logistic Center erbjuder transportlösningar på väg och järnväg 

som gör att företagen i Skaraborgsregionen kan distribuera och ta emot gods 

från övriga världen på ett effektivt och hållbart sätt. 

Den befintliga överlämningsbangården ansluter till Västra stambanan via 

Falköpings centralstation.  Den nya överlämningsbangården kommer att 

innebära ytterligare en anslutning till Västra stambanan norrut via det 

nyligen byggda förbigångsspåret. Den nya överlämningsbangården är en 

förutsättning för att Skaraborg Logistic Center ska kunna utveckla 

järnvägslogistiken till och från området volymmässigt utan att denna 

utveckling riskerar skapa negativa effekter på regionaltågstrafiken genom att 

riskera trafikkonflikter vid Falköpings centralstation. Den är också en 

förutsättning för att kunna hantera framtidens standard vad gäller tåglängder 

om 750 meter. 

En ny överlämningsbangård är således en förutsättning för att både erbjuda 

kostnadseffektiv järnvägslogistik till och från Skaraborg Logistic Center och 

att vidareutveckla befintlig regionaltågstrafik, primärt trafiken mellan 

(Skövde/Göteborg) – Falköping – Jönköping. Direktanslutningen till västra 

stambanan möjliggör, förutom att kunna hantera fler och längre tåg, även 

godstågs direkta ankomst och avgång riktning Skövde och norröver. 

Kommunens iordningställande av den nya överlämningsbangården beräknas 

vara klart 2023. Därefter ska trafikverket ansluta den nya 
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överlämningsbangården till västra stambanan. Trafikverkets arbeten 

beräknas vara klara 2025. 

En ny detaljplan, Del av Friggeråker 25:8 M. FL. Ny överlämningsbangård 

Marjarp, har antagits och fått laga kraft BN § 129, 2020-10-21. Detaljplanen 

möjliggör anläggande av den nya överlämningsbangården. 

Investeringen i en ny överlämningsbangård är beräknad till 77 miljoner 

kronor. 

Inom ramarna för Klimatklivet har Naturvårdsverket beslutat om ett bidrag 

på 50 procent av denna summa. Klimatklivet är ett investeringsstöd som 

delas ut för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser 

som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga 

utsläppsminskning per investerad krona.  

Den nya överlämningsbangården förväntas säkra arbetstillfällen genom ökad 

konkurrenskraft men också bidra till en bättre tillgång till effektiva och 

klimatanpassade transporter i regionen. Klimatnyttan kopplat till 

investeringen beräknas bli en reducering av koldioxid med 30 000 ton per år 

när verksamheten inom Skaraborg Logistic Center är fullt utbyggd. 

Västra Götalandsregionen har genom regionutvecklingsnämnden avsatt 10 

miljoner kronor av riktade särskilda infrastrukturmedel till medfinansiering 

till överlämningsbangård till Falköpings kommun.  

Förvaltningens bedömning 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår kommunledningsförvaltningen 

att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att starta 

projekt Överlämningsbangård Marjarp till en beräknad kostnad om 28,5 

miljoner kronor samt att utbyggnaden finansieras med medel ur 

kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt 

Överlämningsbangård. Förslag till beslut är utformat i enlighet med det 

beslut som fattats av kommunfullmäktige kring flerårsplan 2021-2023 och 

budget 2021 den 26 oktober 2020, § 159.  Vidare föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att delegera 

attesträtten för åtgärder inom projektet till gatuchefen.    

Finansiering 

Med ett bidrag om 38,5 miljoner kronor från Naturvårdsverket genom 

Klimatklivet samt medfinansiering från regionutvecklingsnämnden om 10 

miljoner kronor återstår en kommunal investering beräknad till 28,5 miljoner 

kronor. 

Kommunens beräknade investering om 28,5 miljoner kronor finansieras med 

medel ur kommunstyrelsens investeringsmedel för exploatering projekt 

Överlämningsbangård. 

Investeringen medför en beräknad kapitalkostnad om 1 292 000 kr per år och 

en beräknad driftkostnad om 1 209 000 kr per år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-19 

Projektdirektiv överlämningsbangård Marjarp, 2020-11-20        
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Beslutet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Fredrik Johansson, gatuchef 

Erna Pezic, stadsbyggnadschef 

 

 

 

Alexander Järkeborn   Ida Elf 

Mark- och exploateringsansvarig  Infrastrukturstrateg 
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Projektbakgrund 
 

Bakgrund och nuläge 

Falköpings kommun har under flera år satsat offensivt på att utveckla kommunen till en 
logistisk knutpunkt för delregionen Skaraborg genom utvecklandet av Skaraborg Logistic 
Center.  

Skaraborg Logistic Center är ett konceptnamn för alla satsningar, privata likväl som 
offentliga, som sker inom logistikområdet i Falköping. Särskilt fokus riktas på 
intermodalitet, kombiterminaler, service och underhåll, logistikpark, utbildning m.m. 

 Lång historia  

Skaraborg Logistic Center har en lång historia, men arbetet fick en mer tydlig inriktning 
och profil i och med etableringen av dagens moderna järnvägsanläggning. Genom 
utvecklandet av en överlämningsbangård som är elektrifierad och signalreglerad, med 
start 2007, skapades helt nya förutsättningar för effektiva tåglösningar till och från 
terminalområdena på Brogärdet och Marjarp.  

Gemensamt för många företag i Skaraborgsregionen är betydelsen av tillgång till effektiv 
logistik och effektiva transportsystem. Genom utvecklandet av Skaraborg Logistic Center 
har regionens företag fått tillgång till en ökad tillgänglighet till järnväg i allmänhet och 
intermodala transporter i synnerhet. Företagen har därmed erhållit ökade 
förutsättningar att utveckla sin logistik.  

Investeringarna i Skaraborg Logistic Center attraherar också nya logistiketableringar till 
området. Detta genom att kunna erbjuda förutsättningar för ett effektivt och 
miljövänligt transportsystem där man kombinerar bil, järnväg och i förlängningen båt. 

Många engagerade  

Allt utvecklingsarbete har skett och sker på bred front och har engagerat bland annat 
Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Göteborgs Hamn, Chalmers och 
Handelshögskolan i Göteborg, samt ett stort antal företag i regionen. Dagens 
logistikanläggning har växt betydligt och innefattar idag totalt sex terminaler:  

1. Brogärdet – Falköpings kommun. Lastplats/terminal för diverse ändamål, främst 
vagnlast.  

2. StoraEnso/Sydved - Virkesterminal  

3. Södra Skogsägarna - Virkesterminal  

4. Jula Logistics AB - Dryport Skaraborg. Huvudsakligen hantering av containers och 
trailers. Tågpendel till Göteborgs Hamn samt kontinenten. 
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5. Carlsson och Persson Skogstjänst. Flisterminal. Ännu ej spåransluten. 

6. GreenLog Falköping. Crossdocking- och lagerterminal –Bl a pendel till och från 
Tyskland med gods åt AC Floby (Volvo). 

Marjarpsområdet  

Det fortsatta utvecklingsarbetet är framförallt fokuserat på Marjarpsområdet. Här finns, 
förutom spåranslutna terminalytor i dagsläget  också cirka 35 hektar tillgänglig mark för 
logistikrelaterade etableringar, som t ex lagerverksamhet.  

Jula Logistics AB har köpt stora markområden att exploatera med ny logistikanknuten 
verksamhet. En första etablering står klar med PostNords nya lokaler.  

Ytterligare ny detaljplan vad gäller mark för etableringar beräknas finnas framme inom 
kort. 

Underhåll 

Parallellt med utvecklingen av godstrafik har även en mycket starkt utveckling skett 
kring underhållsrelaterade tjänster kring järnvägsfordon och rullande materiel i 
Falköping. BS-Verkstäder har bland annat i samarbete med Västtrafik etablerat en 
underhållsdepå.  Falköping har dessutom, i en av Trafikverket nyligen genomförd 
åtgärdsvalsstudie, utpekats som en av tre orter i Västra Götalandsregionen för framtida 
depåverksamhet och spåruppställning. 

Kompetens 

Falköpings kommun arbetar också aktivt för att utveckla utbildningar inom logistik- och 
järnvägsområde, och då primärt via kommunens Lärcenter. Arbetet sker i en regional 
samverkan. 

Fakta i sammandrag 

 6 terminaler varav 5 spåranslutna. 

 Terminalerna är elektrifierade och anslutna till en signalreglerad överlämningsbangård 

med en kapacitet på 630 meter långa tåg 

 Trafik om 6-7 tåg per dag. 

 Hanterat tonnage om ca 1 000 000 ton/år. 

 Containerflöde om >30 000 TEU/år. 

 Beräknat sänkta utsläpp av CO2 med mer än 30 000 ton/år inom fem år. I dagsläget 

cirka 15.000 ton per år. 

 Många effektiva och hållbara transportlösningar, bland annat pendel till Göteborgs 

hamn och till kontinenten (ytterligare pendlar inom nära framtid). 

 Effektiv omlastning. 
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 Moderna och specialanpassade lagerlösningar, varm- och kallager. 

 Tredjepartslogistik. 

 Centrum för underhåll, service och ombyggnader av järnvägsfordon i Norden 

 Gott om etableringsytor i direkt anslutning till terminalerna 

 

Ny överlämningsbangård  

Skaraborg Logistic Center erbjuder transportlösningar på väg och järnväg (se redovisning 
ovan) som gör att företagen i Skaraborgsregionen kan distribuera och ta emot gods från 
övriga världen på ett effektivt och hållbart sätt. 

Byggnationen av en ny signalreglerad överlämningsbangård innebär konkret att 
Skaraborg Logistic Center och dess terminaler kommer att kunna hantera fler och längre 
tåg än idag. Bangården kommer att byggas för att kunna hantera 750 meter långa tåg. 
Den nya överlämningsbangården beräknas vara i drift 2023.  

Kopplingen till stambanan med Trafikverkets investeringar beräknas stå klart 2025.  

Fakta 

Den idag befintliga överlämningsbangården ansluter till Västra stambanan via Falköpings 
centralstation.  Den nya överlämningsbangården kommer att innebära ytterligare en 
anslutning till Västra stambanan norrut via det nyligen byggda förbigångsspåret. Denna 
nya överlämningsbangård är en förutsättning för att Skaraborg Logistic Center ska kunna 
utveckla järnvägslogistiken till och från området volymmässigt utan att denna utveckling 
riskerar skapa negativa effekter på regionaltågstrafiken (eventuella trafikkonflikter vid 
Falköpings centralstation). Den är också en förutsättning för att kunna hantera 
framtidens standard vad gäller tåglängder – 750 meter. 

En ny överlämningsbangård är således en förutsättning för att både erbjuda 
kostnadseffektiv järnvägslogistik till och från Skaraborg Logistic Center och att 
vidareutveckla befintlig regionaltågstrafik, primärt trafiken mellan (Skövde/Göteborg) – 
Falköping – Jönköping.  

 

 

Projektnamn 

FAL_Överlämningsbangård Marjarp_2020_414 
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Syfte och mål 
Den nya överlämningsbangården förväntas skapa bättre förutsättningar för att både 
säkra befintliga och skapa nya arbetstillfällen. Detta genom ökad konkurrenskraft för 
kommunen/ regionen och dess näringsliv utifrån en förbättrad tillgång till effektiva och 
klimatanpassade transporter. 

Projektets mål är att bygga en helt ny elektrifierad och signalreglerad 
överlämningsbangård som kan klara av att hantera 750 meter långa tåg (se bilagda 
skiss). 

Utöver byggnationen av den nya överlämningsbangården tillkommer en statlig 
investering för att möjliggöra bangårdens anslutning mot det av staten ägda 
förbigångsspåret. Anslutningen möjliggör, förutom att kunna hantera fler och längre tåg, 
även godstågs direkta ankomst och avgång riktning Skövde och norröver. Särskilt avtal 
finns upprättat mellan Falköpings kommun och Trafikverket rörande denna del. 

 

Förutsättningar och avgränsningar 
Projektet grundar sig i att iordningställa spår med tillhörande anläggningar enligt 
utredningsalternativ 2 enligt Trafikverkets funktionsutredning (UA2 i TRV 2016/110335).  
Vid utrymme i projektbudget kan även UA3 beställas till under projektets gång och 
kommer att upphandlas som option och beslut om detta får i så fall tas vid senare 
styrgruppsmöte.  

 

Risker och antaganden 
Det finns en viss budgetrisk då antagen projektkostnad bygger på en tidig 
kostnadsberäkning och därav avropas endast UA2 i ett första skede.  

 

Organisation 
 

Styrgrupp 

Kronor/år  Ansvarig 

Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Magnus Fleischer Ekonomichef Styrgruppsmedlem Representant Ekonomi 

Pia Alhäll Kommundirektör Styrgruppsmedlem projektägare Projektägare 

Patrick Nohlgren Samhällsbyggnadschef Styrgruppsmedlem Representant SBF 

 

 

 

Kronor/år 

 

 

Notering Ansvarig 
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Projektdeltagare 
Namn Befattning Projektroll Ansvar i projektet 

Fredrik Johansson Gatuchef Projektombud, attestant Projektombud 

Tomas Berg Infrastrukturförvaltare Projektledare Projektleder entreprenad och 
projektering 

Ida Elf Infrastruktur strateg Projektansvarig Ansvarig för uppföljning och 
sammankallande 

Susanne Beijbom Ekonom Projektekonom Ekonomisk uppföljning 

 
 

Tidplan 
Upphandling av konsultstöd för projektering påbörjas under hösten 2020.  

Projektering förväntas kunna ske under 2021 och vara avslutat till vinter 2021/2022.  

Upphandling och igångsättning av byggentreprenör under början av 2022. 

Byggnation kan se under 2022 och förväntas färdigställas för slutbesiktning innan 
sommaren 2023.  

 

Rapportering 
Detta projektdirektiv ska utgöra underlag för beslut om verkställande. 

Vid ett beslut om verkställande ska rapportering ske löpande av projektansvarig till 
utsedd styrgrupp. 

 

Ekonomi 
Ny överlämningsbangård kostnadsberäknad till 77 miljoner kronor. Vilket är värdet av 
den anläggning som kommunen sedan äger. Naturvårdsverket medfinansierar projektet 
med 38,5 miljoner kronor och Västra Götalandsregionen medfinansierar projektet med 
10 miljoner kronor. Kommunens investering i projektet uppgår till 28,5 miljoner kronor.  

Ekonomisk kalkyl för investering grundar sig i Trafikverkets Funktionsutredning (TRV 
2016/110335) samt PM från järnvägskonsult Sewring/Arvidsson (PM 2020-06-18) samt 
tidigare erfarenheter från liknande projekt.  
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Investering 
 

 Kronor Notering Ansvarig 

Byggnadsinvestering inkl. 
byggherreskostnad 

   

Trafiksituation    

VA    

Mark & exploatering 28 500 000kr Kommunens investering uppgår till 
28 500 000kr. Samtliga bidrag uppgår 
till 48 500 000kr.  

KS 

Utomhusmiljö    

Inventarier    

IT-utrustning    

    

 
   

Kapitalkostnader 
 

 Kronor/år Notering Ansvarig 

Byggnadsinvestering inkl. 
byggherreskostnad 

   

Trafiksituation    

VA    

Mark & exploatering 1 292 000kr Beräknad avskrivning om 30 år på 
kommunens investering om 28 500 
000kr med nuvarande ränta om 1,2%.  

SBF 

Utomhusmiljö    

Inventarier    

IT-utrustning    

    

 
 

Driftkonsekvenser 
 

 Kronor/år Notering Ansvarig 

Fastighetsdrift    

Trafiksituation    

Rivning & restvärde    

Ersättningslokaler    

VA    

Mark & exploatering 1 209 000kr Kostnad för drift och underhåll av de 
nya ytorna samt järnvägsspår med 
tillhörande utrustning.  3000meter 
spår á 346kr/meter samt 
tillkommande övriga ytor vid full 
utbyggnad. 

SBF 

Städ    

IT-utrustning    

Verksamhetsdrift    

Flyttkostnader    

Avgående hyra    

    

 Bilaga: 
1. Bilaga projektdirektiv överlämningsbangård 
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§ 155 Dnr 2020/00446  

Samverkansavtal med Falbygdens Mat och Kultur 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet med Falbygdens Mat 

och Kultur för tiden från och med den 1 januari 2021 till och med den  

31 december 2022.  

Bakgrund 

Falbygdens Mat och Kultur är en ekonomisk förening som bildades år 2001 

för att driva evenemanget Mekelsmäss – Skördefest på Falbygden. Syftet 

med föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 

tillhandahålla gemensamma lokaler för arrangemang, utställningar och 

försäljning, att gemensamt marknadsföra lokalt producerade livsmedel, 

hantverk och upplevelser samt att arbeta för ökad landsbygdsturism och 

bevarande av kulturvärden. 

Avtalet syftar till att Falbygdens Mat och Kultur ska främja, lyfta och 

marknadsföra konst och kulturupplevelser på lokal och regional nivå. 

Falbygdens Mat och Kultur ska utveckla konst och kulturupplevelser på 

Falbygden genom att genomföra och marknadsföra arrangemangen 

Konstrundan Påsk och (Skördefest) Mekelsmäss – Konstnatten på 

Falbygden. 

Förvaltningens bedömning 

Falköpings kommun och Falbygdens Mat och Kultur har i dagsläget ett avtal 

om samverkan för att utveckla den lokala maten och kulturen. Avtalet 

upphör den 31 december 2020. Båda parter vill fortsätta samarbetet och 

därför har ett förslag till ett nytt avtal tagits fram.  

Det nya avtalet syftar till att Falbygdens Mat och Kultur ska vara Falköpings 

kommun behjälplig med att utveckla delar av marknadsföringen av, konst 

och kulturupplevelser på lokal och regional nivå. Detta innebär vissa 

förändringar från föregående år där det som berör utveckling och främjande 

av lokal mat och livsmedel hanteras av Falköpings kommun i egen regi. 

Falbygdens Mat och Kulturs arbete med att genomföra och marknadsföra 

arrangemangen, Konstrundan Påsk och (Skördefest) Mekelsmäss – 

Konstnatten ska organiseras, planeras och genomföras tillsammans med 

tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen och kommunlednings-

förvaltningens näringslivsavdelning.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna samverkansavtalet 

med Falbygdens Mat och Kultur för år 2021–2022.   
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Finansiering 

Falköpings kommun utbetalar totalt 700 000 kronor för åren 2021–2022 till 

Falbygdens Mat och Kultur. Utbetalning sker kvartalsvis under avtalstiden 

från 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022. Avtalet finansieras 

med medel från kommunstyrelsens budget för år 2021–2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-23. 

Förslag på samverkansavtal med Falbygdens Mat och Kultur 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             
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 Kommunstyrelsen 

Samverkansavtal med Falbygdens Mat & Kultur 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet med Falbygdens Mat 

och Kultur för tiden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 

december 2022.          

Bakgrund 

Falbygdens Mat och Kultur är en ekonomisk förening som bildades år 2001 

för att driva evenemanget Mekelsmäss – Skördefest på Falbygden. Syftet 

med föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 

tillhandahålla gemensamma lokaler för arrangemang, utställningar och 

försäljning, att gemensamt marknadsföra lokalt producerade livsmedel, 

hantverk och upplevelser samt att arbeta för ökad landsbygdsturism och 

bevarande av kulturvärden. 

Avtalet syftar till att Falbygdens Mat & Kultur ska främja, lyfta och 

marknadsföra konst och kulturupplevelser på lokal och regional nivå. 

Falbygdens Mat och Kultur ska utveckla konst och kulturupplevelser på 

Falbygden genom att genomföra och marknadsföra arrangemangen 

Konstrundan Påsk och (Skördefest) Mekelsmäss - Konstnatten på Falbygden. 

Förvaltningens bedömning 

Falköpings kommun och Falbygdens Mat och Kultur har i dagsläget ett avtal 

om samverkan för att utveckla den lokala maten och kulturen. Avtalet 

upphör den 31 december 2020. Båda parter vill fortsätta samarbetet och 

därför har ett förslag till ett nytt avtal tagits fram.  

Det nya avtalet syftar till att Falbygdens Mat och Kultur ska vara Falköpings 

kommun behjälplig med att utveckla delar av marknadsföringen av, konst 

och kulturupplevelser på lokal och regional nivå. Detta innebär vissa 

förändringar från föregående år där det som berör utveckling och främjande 

av lokal mat och livsmedel hanteras av Falköpings kommun i egen regi. 

Falbygdens Mat och Kulturs arbete med att genomföra och marknadsföra 

arrangemangen, Konstrundan Påsk och (Skördefest) Mekelsmäss – 

Konstnatten ska organiseras, planeras och genomföras tillsammans med 
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tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningens näringslivsavdelning.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna samverkansavtalet 

med Falbygdens Mat och Kultur för år 2021-2022.   

Finansiering 

Falköpings kommun utbetalar totalt 700 000 kronor för åren 2021-2022 till 

Falbygdens Mat och Kultur. Utbetalning sker kvartalsvis under avtalstiden 

från 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022. Avtalet finansieras 

med medel från kommunstyrelsens budget för år 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-23. 

Förslag på samverkansavtal med Falbygdens Mat och Kultur       

Beslutet ska skickas till 

Falbygdens Mat och Kultur 

Magnus Sundén, näringslivschef 

 

 

 

Magnus Sundén 

Näringslivschef 



 
 

Samverkansavtal mellan Falbygdens Mat o Kultur och 
Falköpings Kommun 
 

Avtalsperiod: 2021-01-01 - 2022-12-31 
 

Mellan parterna Falbygdens Mat & Kultur ekonomisk förening, org.nr. 769607-2409 (FMK) 

och Falköpings kommun org.nr. 212000-1744 (kommunen) har denna dag följande avtal om 

samverkan slutits. 

Syfte 

Avtalet syftar till att Falbygdens Mat & Kultur ska främja, lyfta och marknadsföra konst och 

kulturupplevelser på lokal och regional nivå. 

Målsättning med samarbetet 

Falbygdens Mat och Kultur skall utveckla konst och kulturupplevelser på Falbygden. 

Uppdraget 

För att nå målsättningen åtar sig Falbygdens Mat och Kultur att under avtalstiden mot 

överenskommen ersättning agera enligt följande: 

A. Marknadsföring 

-   Genomföra och marknadsföra arrangemangen, Konstrundan Påsk och (Skördefest) 

Mekelsmäss. 

-  Konstnatten på Falbygden. 

-  Samverka med berörda förvaltningar inom Falköpings kommun och andra lokala aktörer 

inom, konst- och kulturområdet för att marknadsföra Falbygden och gagna ovanstående 

målsättning. 
 

B. Nätverksarbete 

FMK åtar sig att bygga och underhålla nätverk vilka stödjer konst och kultupplevelser lokalt; 

delregionalt och regionalt. 

C. Projektutveckling 

FMK åtar sig att  

-  arbeta aktivt för utvecklandet av nya projekt, antingen utifrån egna initiativ i egen regi eller 

i samverkan med Falköpings kommun eller andra konstellationer. Falköpings kommuns 

eventuella medfinansiering i större projekt av nationell och/eller internationell karaktär 

utöver det som ryms inom ramen för gällande avtal, skall förhandlas separat för varje 

enskilt projekt. 

 

 

 



D. Samverkansformer med Falköpings kommun utifrån avtalet 

Styrelsen för FMK skall träffa kommunstyrelsens arbetsutskott för verksamhetsmässig 

avstämning och strategiska diskussioner utifrån gällande avtal och årsplan samt överlämna 

skriftlig redovisning avseende genomförd verksamhet. FMK ska i arbetet med (Skördefest) 

Mekelmäss-Konstnatten organisera, planera och genomföra arbetet tillsammans med 

tjänstepersoner från kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningens 

näringslivsavdelning. Det åligger arbetsutskottet att senast två veckor innan aktuellt möte via 

brev ställt till FMK kalla FMK:s styrelse till mötet. 

E. Varumärket  

Varumärket, Konstnatten Mekelsmäss ska överföras till föreningen, Falbygdens Mat och 

Kultur. 

F. Gemensam handlingsplan 

Falbygdens Mat och Kultur, ska i samverkan med Falköpings kommun, årligen ta fram en 

gemensam handlingsplan med aktiviteter. 

G. Uppsägning av avtalet 

Avtalet gäller för tiden 1 januari 2021 och 31 december 2022 och upphör därefter utan krav 

på föregående uppsägning. 

H. Ersättning 

Som ersättning för punkterna A till C ovan ska kommunen under avtalstiden till FMK utge 

700 000 kronor, summan 87 500 kr utbetalas per kvartal. Om FMK inte genomför de 

åtaganden som framgår av ovan förbehåller sig Falköpings kommun rätten att återkalla 

bidraget. 

 

Falköping 2020- 

 

Falköpings kommun 

 

 

 

Adam Johansson Pia Alhäll  Åsa Gustaf-Janson 

Ordf. Kommunstyrelsen Kommundirektör Ordf. Falbygdens Mat o Kultur 
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§ 156 Dnr 2020/00425  

Utveckling av biogasanläggningen i Falköping 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att ta fram en utredning 

kring biogasens framtid är slutfört. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att genomföra alternativ 2 i utredningen 

”Biogas i Falköping – förutsättningar och vägar framåt”. 

3  Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att påbörja 

en upphandling kring en extern drift av biogasanläggningen. 

4 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ska delredovisas till 

kommunstyrelsen i mars månad.  

Deltar ej 

Ingvor Bergman (S) deltar inte i beslutet.  

Reservation 

Jonas Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har fått utredningen ”Biogas i Falköping – förutsättningar 

och vägar framåt” presenterad för sig. I utredningen presenteras tre olika 

vägval som kommunen kan ta för biogasens framtid. 

1. Sälja – avskilj biogasdelen från reningsverket. 

2. Arrendera ut – som ovan men behåll ägandet. 

3. Driva vidare som i dag – sälja rågas till extern part. 

Vidare redogörs det i en SWOT-analys för vilka effekter som respektive 

vägval innebär.  

Efter nogsamt övervägande föreslår majoriteten att kommunstyrelsen 

beslutar att gå vidare med alternativ 2. I en tid av stor rörlighet och osäkerhet 

på biogasmarkanden bedömer majoriteten att det under de kommande åren 

kommer vara av betydande svårighet för kommunen att med ekonomisk 

vinst kunna driva anläggningen. En extern aktör med god erfarenhet av drift 

av biogasanläggningar skulle ha en betydligt större möjlighet att kunna driva 

anläggningen på ett affärsmässigt sätt. Samtidigt är den miljövinst som 

produktion av biogas innebär en betydelsefull aspekt för kommunen, därför 

är det viktigt att kommunen behåller ägandet i anläggningen och på så vis 

kan säkerställa att produktion fortsatt sker. Därtill har anläggningen en 

bokfört värde om cirka 47 miljoner kronor och det bedöms som osannolikt 

att kommunen skulle hitta en köpare som är beredd att betala en köpeskilling 

som motsvarar kommunens bokförda värde. Därför skulle en avyttring av 
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anläggningen medföra betydande ekonomisk förlust för såväl kommunen 

som skattebetalarna.  

Den sammantagna bedömningen är därför att i ljuset av nuvarande situation 

på biogasmarknaden ät alternativ 2 mest gynnsamt för Falköpings kommun.  

Beslutsunderlag 

Ordförandeförslag, 2020-12-14 

Utredningen ”Biogas i Falköping – förutsättningar och vägar framåt”,  

2020-11-10 

Yrkanden 

Jonas Larsson (SD) yrkar följande. 

"Ändringsyrkande punkt 2:  

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra alternativ 1 i utredningen ”Biogas i 

Falköping – förutsättningar och vägar framåt” dvs sälja anläggningen.  

Ändringsyrkande punkt 3:  

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att påbörja 

arbetet med att sälja biogasanläggningen."  

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på beslutspunkt 1 och 4 i ordförandeförslaget 

och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.  

Ordföranden ställer sedan proposition på beslutspunkt 2 i ordförande-

förslaget respektive Jonas Larssons (SD) ändringsyrkande punkt 2 och finner 

att arbetsutskottet beslutar enligt beslutspunkt 2 i ordförandeförslaget.  

Ordföranden ställer slutligen proposition på beslutspunkt 3 i ordförande-

förslaget respektive Jonas Larssons (SD) ändringsyrkande punkt 3 och finner 

att arbetsutskottet beslutar enligt beslutspunkt 3 i ordförandeförslaget.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             

 



 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Adam Johansson   Kommunstyrelsens ordförande      adam.johansson@falkoping.se  
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 Kommunstyrelsen 

Utveckling av biogasanläggningen i Falköping 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget om att ta fram en utredning 

kring biogasens framtid är slutfört. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att genomföra alternativ 2 i utredningen 

”Biogas i Falköping – förutsättningar och vägar framåt”  

3  Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att påbörja 

en upphandling kring en extern drift av biogasanläggningen. 

4 Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ska delredovisas till 

kommunstyrelsen i mars månad.   

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har fått en utredning om ”Biogas i Falköping – 

förutsättningar och vägar framåt”  presenterad för sig. I utredningen 

presenteras tre olika vägval som kommunen kan ta för biogasens framtid. 

1. Sälja – avskilj biogasdelen från reningsverket. 

2. Arrendera ut – som ovan men behåll ägandet. 

3. Driva vidare som i dag – sälja rågas till extern part. 

Vidare redogörs det i en SWOT-analys för vilka effekter som respektive 

vägval innebär.  

Efter nogsamt övervägande föreslår majoriteten att kommunstyrelsen 

beslutar att gå vidare med alternativ 2. I en tid av stor rörlighet och osäkerhet 

på biogasmarkanden bedömer majoriteten att det under de kommande åren 

kommer vara av betydande svårighet för kommunen att med ekonomisk 

vinst kunna driva anläggningen. En extern aktör med god erfarenhet av drift 

av biogasanläggningar skulle ha en betydligt större möjlighet att kunna driva 

anläggningen på ett affärsmässigt sätt. Samtidigt är den miljövinst som 

produktion av biogas innebär en betydelsefull aspekt för kommunen, därför 

är det viktigt att kommunen behåller ägandet i anläggningen och på så vis 

kan säkerställa att produktion fortsatt sker. Därtill har anläggningen en 

bokfört värde om ca 47 miljoner kronor och det bedöms som osannolikt att 
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kommunen skulle hitta en köpare som är beredd att betala en köpeskilling 

som motsvarar kommunens bokförda värde. Därför skulle en avyttring av 

anläggningen medföra betydande ekonomisk förlust för såväl kommunen 

som skattebetalarna.  

Den sammantagna bedömningen är därför att i ljuset av nuvarande situation 

på biogasmarknaden ät alternativ 2 mest gynnsamt för Falköpings kommun.  

 

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

 

 

Adam Johansson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Uppdrag 
På uppdrag av kommundirektör, Pia Alhäll, har denna utredning tagits fram av Lars Sjösvärd, Unik 

Resurs i Sverige AB och Ida Kyrkander, Sweco Environment AB, under hösten 2020. Den innehåller 

underlag och analys av förutsättningar och vägar framåt för biogasverksamheten i Falköpings 

kommun.  

Förutsättningar som påverkar verksamheten 
I denna del ges en bakgrund med de förutsättningar som påverkar biogasverksamheten i Falköping 

utifrån globala, nationella och regionala mål samt olika typer av styrsystem. 

Globala och nationella mål 
Samhällsnyttorna vid produktion av biogas är många och bidrar till att nå flera globala och nationella 

målsättningar. Biogasprocessen har många miljömässiga fördelar och intar en särställning eftersom 

den har två miljövänliga slutprodukter, biogas och biogödsel. Biogasen är idag det mest miljövänliga 

fordonsbränslet som finns på marknaden och kan också användas för produktion av värme och el 

samt som råvara i industrin. Exempel på samhällsnyttor som ett lokalt biogassystem ger är: Hållbar 

avfallshantering, förnybar energiproduktion, cirkulär ekonomi, levande landsbygd, energieffektivt 

högvärdigt gödselmedel och förbättrad markstruktur, minskade metanutsläpp, ökad sysselsättning 

samt exportmöjligheter. 

Produktion och användning av biogas bidrar på många sätt till att uppfylla Sveriges nationella och 

regionala miljömål liksom FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030. Vi befinner oss idag i en fossildriven 

ekonomi - på väg in i en cirkulär ekonomi. Det kommer att ta tid och måste få ta tid med en 

omställning för att lyckas få med de flesta i det viktiga klimatarbetet. Vi har lyckats med att ställa om 

samhället tidigare, exempelvis den stora förändringen inom värmesidan där fossil uppvärmning 

fasats ut - cirkulärt och förnybart fasas in. Det har varit möjligt genom politiska beslut i kombination 

med att marknadskrafter påverkat utvecklingen. Biogas har en roll som en del i omställningen till 

fossilfria transporter tillsammans med elektrifiering, vätgas och andra förnybara drivmedel. De olika 

förnybara energikällorna kan tillsammans samverka för att snabbare fasa ut de fossila bränslena. 

Den 4 november 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris ikraft. Avtalet förhandlades fram 

under perioden 2011–2015 och beslutades vid COP21 i Paris i december 2015. Kärnan i Parisavtalet 

är att minska utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas 

effekter. Några av de viktigaste punkterna i avtalet är: 

• Hålla den globala uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader. 

• Öka ambitionerna efter hand, avstämning vart femte år. 

• Stöd från industrialiserade länder till utvecklingsländer. 

EU:s avfallsdirektiv har förnyats. Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska 

unionens råd 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade 

avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad 

återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras 

senast 2025. Flera av regeländringarna började gälla den 5 juli 2020, medan vissa bestämmelser, 

som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall, börjar tillämpas senare. I Sverige införlivar 

vi ändringarna bland annat genom miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och 

genom Naturvårdsverkets föreskrifter. 
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Det finns även andra nationella mål som styr utvecklingen av lokala biogassystem, som till exempel 

övergång till helt förnyelsebara drivmedel senast 2045 och 70% reduktion av växthusgasutsläppen 

från drivmedel senast 2030.  

Det finns även förslag på en målbild för biogasproduktionen i Sverige. Förslaget är ett nationellt mål 

på 10 TWh biogas år 2030, varav 7 TWh ska komma från rötning. Sveriges totala energianvändning är 

400 TWh. Idag används knappt 4 GWh biogas, varav 1,8 GWh importeras. Idag produceras ca 2 TWh 

biogas i Sverige. 

I Januariöverenskommelsen uttrycks: ”Översyn av regelverken av återvinning och hantering av avfall 

och restprodukter för att främja innovation och företagande i den cirkulära ekonomin”. 

Det nationella etappmålet i miljömålssystemet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 

innebär att senast år 2020 ska hälften av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger 

sorteras ut och behandlas biologiskt, varav minst 40 procent ska behandlas så att energin tas tillvara. 

Utöver dessa mål på global och nationell nivå har utredaren Åsa Westlund under år 2019 tagit fram 

förslag för att bl. a göra de svenska förutsättningarna för biogasproduktion mer likställda med 

omvärldens, i Biogasutredningen Mer biogas! – För ett hållbart Sverige. 

I Sverige har politikerna tidigare haft hållningen att vi ska ha skattereduktion men inte 

produktionsstöd. Vi har dock haft ett ”metanreduceringsstöd” när gödsel används som substrat. 

2017 startade bl. a EON import av biogas från sina produktionsanläggningar i Danmark, som erhåller 

produktionsstöd. Den danska biogasen fick även del av den svenska skattefriheten vilket innebar 

dubbla statsstöd, vilket man tidigare hade uppfattat inte var varken tillåtet eller syftet. Resultatet 

blev att region Skåne med flera gaskunder utmed det syd/sydvästsvenska gasledningsnätet, sa upp 

avtalen för köp av svensk biogas och istället köpte den importerade, som av naturliga skäl var 

billigare.  

Efter 1,5 år kom ansvarig minister fram till att Sverige kanske måste göra något för att inte den 

svenska biogasproduktionen skulle slås ut. Man införde ett tillfälligt produktionsstöd som sedan har 

förlängts i omgångar. Efter många års tillfälliga styrmedel och otydliga signaler så finns det nu chans 

att biogasen får de långsiktiga, tydliga och konkurrensneutrala förutsättningar som branschen 

efterfrågat så länge. Beslut väntas till våren eller till höstbudget 2021 och gäller fr o m 2022. 

Utredningens förslag: 

Stödpaket I  

- Gödselgaspremie på 40 öre/kWh.  

- Uppgraderingspremie på 20–30 öre/kWh – kan fördelas mellan rågasproduktion och uppgradering. 

(de båda premierna ovan motsvarar ett produktionsstöd på totalt 60–70 öre/kWh)  

- Förvätskningspremie på 10–15 öre/kWh.  

Dessa stöd är inte beroende av hur många som söker dem eller hur stor produktionen är. 

Stödpaket II 

- Lån och garantier till biogasproducenter. 

- Premie för biogasproduktion med ny teknik, ej rötning. 

- Frihet från energi- och koldioxidskatt i tio år. 

Utifrån nationella mål och styrsystem kopplas investeringsstöd i form av Klimatklivet. 

Naturvårdsverket beviljade mellan 2015 och 2020 medel till drygt 3 323 åtgärder och fördelade 5,4 

miljarder kronor inom Klimatklivet. ”Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala 
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åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. I riksdagens 

beslutade budget för 2020 avsattes 1,9 miljarder kronor till investeringsstöd inom Klimatklivet och 

till utbyggd laddinfrastruktur. Det finns även anslag sparade från 2019 som följer med in i 2020. Det 

innebär att det totala anslaget för Klimatklivet 2020 blir 2,4 miljarder kronor och nya ansökningar 

kan därmed få stöd. Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis 

transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Falköping Biogas har erhållit 12,3 

mkr i stöd från Klimatklivet för den pågående ombyggnationen av biogasanläggningen.  

Sammanfattning  

Tydliga beslut och mål, på såväl internationell som nationell nivå, styr mot ökad användning av mer 

förnyelsebara drivmedel, varav biogas är ett. Beslut avseende biogasmarknadsutredningens förslag 

väntas ge ökad tydlighet kring biogasens styrmedel och villkor de närmaste åren. 

 

Strategi framåt för biogasverksamheten  
I denna del av utredningen beskrivs de kommunala målsättningarna, principer och rådighet som 

finns på lokal nivå samt vilka verktyg kommunen har för att påverka utvecklingen av biogassystemet 

i Falköping. 

Falköping kommuns vision och övergripande mål 
 

I visionen om ”det goda livet” beskrivs 

kommunens hållbarhetsmodell, där målet 

är ett socialt hållbart Falköping. Den 

ekonomiska hållbarheten är medel eller 

verktyg för att nå dit, men inte utanför de 

villkor som den ekologiska hållbarheten 

ger utifrån planetens gränser. Ett lokalt 

biogassystem bidrar på olika sätt till alla 

delar i att skapa ett hållbart Falköping.  

Mål 2 i kommunens Flerårsplan, Skapa 

förutsättningar för ett attraktivare 

Falköping, är det som mer direkt adresserar biogasutvecklingen. 

Kommunen ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen, därmed 

ska kommunen arbeta mot regionala, nationella och globala hållbarhetsmål. 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. Syftet är också att skapa förutsättningar för invånare att göra hållbara val ur ett 

långsiktigt perspektiv eftersom samhället ska lämnas över till kommande generationer. 

För att göra verklighet av detta mål tas en Klimatstrategi fram som syftar till att formulera tydliga 

målsättningar för 2021–2030. Några exempel med hög relevans till biogas som finns i Klimatstrategin 

är accelererad omställning till fossilfria fordon, effektiva godstransporter, främja hållbart lantbruk, 

större marknad för biobaserade material och drivmedel, tjänster och cirkulära varor, samt lokal 

framställning av förnybar energi. 
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I Falköpings kommuns vision för biogasutvecklingen (2010–2020) formuleras målsättningen för det 

lokala biogassystemet: 

Visionen för Falköpings kommun är att skapa ett 

hållbart samhälle med ett uthålligt och robust 

energisystem. Biogasen har en viktig roll i 

energisystemet. Den är lokalt producerad och en 

förnybar energibärare där samverkan mellan stad 

och land ger effektivitet och skalfördelar. 

Biogassystemet skapar ett kretslopp av 

näringsämnen och bidrar till långsiktigt lönsam 

utveckling av näringslivet inom den gröna 

näringen. Falköping ska bli en exportör av biogas 

och driva utvecklingen framåt i Västsverige.  

Kommunens styrning mot förnybara transporter 
Kommunens resepolicy med riktlinjer från 2018 styr mot att öka andelen förnybara transporter: 

Fyra principer styr: 

1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.  

2. Gå, cykla eller åk kollektivt.  

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten. 

4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp. 

Mål: Allt resande och alla transporter i Falköping kommuns verksamhet ska genomföras på ett 

sådant sätt att miljön utsätts för minimal påverkan. Målet är att kommunen ska ha en fossilbränslefri 

fordonsflotta. 

Riktlinjer: Alla nya leasingbilar i kommunen ska vara biogas- eller elbilar, i andra hand miljöklassade 

bilar. 

Biogasfordon inom kommunen idag (oktober 2020): 

 

 

 

 

 

 

Ponera; 250 fordon x 1500 mil x 0,5 kg fordonsgas/mil = 187 500 kg x 13,6 kWh = 2,5 GWh 

(idag ca 0,5 GWh).  

Potential för ett utökat antal biogasfordon inom kommunens verksamhet (egen regi, samarbeten 

och upphandlade transporter etcetera) är betydligt större om sopbilar, skolskjuts, stadsbussar, 

regionbussar, taxi, lätta lastbilar, tunga lastbilar och privata bilar drivs på biogas i någon omfattning. 

Här är det olika rådighet politiskt över de olika segmenten. Direkta krav kan ställas på till exempel 

skolskjuts eller sopbilar, medan bussar är Västra Götalandsregionens ansvar men där kommunen kan 

påverka. Mot företag och privatpersoner handlar det om kommunikationsinsatser, 
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kostnadseffektivitet och infrastruktur utifrån kommunens ansvarsområden och samverkan med 

aktörer som kan möjliggöra det. 

Egen rådighet över matavfallshanteringen 
När Falköpings kommun ansökte om medlemskap i AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) var 

utgångspunkten följande: 

”Falköpings kommun ser fram mot ett gemensamt kommunalförbund där vi tillsammans kan nå de 

miljömål som berör kommunal avfallsverksamhet. Inom ett nytt och större kommunalförbund kan vi 

fortsätta utvecklingen av en framtidsinriktad regional infrastruktur för insamling och behandling av 

bland annat matavfall och brännbart avfall.” Beslut Kommunfullmäktige 2007-06-18 § 79.  

Utifrån samarbetet i AÖS har Falköpings kommun behandlat det insamlade matavfallet i 

biogasanläggningen till och med september 2020. Utifrån de ökande mängderna insamlat matavfall 

har biogasanläggningen byggts ut i följande steg: 

Ursprunglig investering 2013 (13 mkr) 

Utbyggnad i tre steg: 

- Steg 1; Mottagningshall 2015 (7 mkr) 

- Steg 2; Förbehandlingsanläggning 2017 (11 mkr) 

- Steg 3; Utökning av rötkammarkapacitet och efterrötkammare 2019–2020 (27,3 mkr) 

Klimatklivet har bidragit med 12,3 mkr för steg 2 och 3. 

Syftet med att samverka med andra kommuner i avfallsfrågorna var att hantera (samla in och 

behandla) regionens matavfall inom regionen och att därigenom erhålla ökad rådighet över det egna 

matavfallet med korta transporter och ökad självförsörjning av förnyelsebara drivmedel. Detta sågs 

som en viktig del i att uppfylla regionala klimatmål. AÖS avsätter nu matavfallet utanför 

uppdragsgivarnas verksamhetsområde. Detta gynnar möjligen vissa av AÖS medlemmar på kort sikt, 

men inte den kommun som investerat i behandlingskapaciteten. En intern granskning har 

genomförts för att belysa hur den offentliga upphandlingen gått till (då kommunen inte lämnade in 

något bud).  

Marknad i förändring 
En vanlig mottagningsavgift för organiskt avfall är 500–800 kr/ton. I takt med ökad konkurrens har 

mottagningsavgifterna sjunkit kraftigt. Det kan skilja väldigt mycket mellan olika regioner beroende 

på upphandlingar och nyetablering av ”behandlingskapacitet” dvs biogasanläggningar. Exempel på 

sådana överetableringar de senaste åren finns i områdena kring Stockholms och Jönköping. Vilka 

båda påverkat den lokala/regionala marknaden kraftigt. Mottagningsavgifter på runt 200 kr/ton är 

nu allt vanligare. 

Sammanfattning 

- Beslutet att investera i biogasanläggningen ska ses i ljuset av ett förmodat nära och stabilt 

samarbete inom AÖS med de ramar som givits förbundet. 

- Missad inlämning av anbud har inte påverkat situationen nämnvärt då man förmodligen ändå hade 

förlorat upphandlingen, förutsatt att man inte på förhand korrekt hade gissat/antagit att 

mottagningsavgiften skulle sänkas från 600-700 till 200 kr per ton. 

- Samarbete med AÖS samt möjligheter till undantag från LOU kan vara värdefullt att utvärdera, för 

att se om det inte finns såväl legala möjligheter som ekonomiska skäl till ett mer stabilt samarbete. 

- Även hur den förlorade intäkten från matavfallet ska fördelas mellan de tidigare 

samarbetspartnerna bör diskuteras.  
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Vägval, samarbetspartners och affärsgränssnitt 
I denna del analyseras de vägval som finns framåt för biogasverksamheten i Falköping. 

I dag säljer kommunen den rågas som produceras (förutom den del som används till att värma upp 

anläggningen) till Göteborg Energi AB (GEAB) som uppgraderar rågasen till fordonsgas. Avtalet med 

GEAB avseende köp av rågas och uppgradering löper ut 2021. Förhandling har nyligen initierats för 

att avsluta samarbetet på ett bra och konstruktivt sätt och avgöra uppgraderingsutrustningens 

framtid (som ägs av GEAB). 

Vägval 
Alternativ (utan inbördes ordning) som i olika sammanhang förts fram; 

1. Sälja – avskilj biogasdelen från reningsverket (ligger i dag samlokaliserat och inom 

samma tillstånd). 

2. Arrendera ut – som ovan men behåll ägandet. 

3. Driva vidare som idag – sälja rågas till extern part. 

Nedanstående SWOT-analys är avsedd att visa på några av skillnaderna i de olika alternativen. 

Förmodligen finns det andra saker som styr kommunens val av alternativ än bara det ekonomiska 

utfallet. Det optimala är självklart om kommunens av olika skäl förordade alternativ även är det 

mest ekonomiskt fördelaktiga. 

SWOT 

1. Sälja anläggning 
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2. Arrendera ut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sälja rågas 
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Sammanfattning av vägval 

 

 

Hur attraktiv är Falköpings kommun och Falköping Biogas för möjliga samverkanspartners? 

Hur attraktiv är Falköpings kommun och Falköping Biogas för uppvaktande partners? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vägval Kommentar 

Sälja • Bokfört värde ca 47 mkr.  

• Försäljningsvärde 0-x mkr?   

• Få referenser på sålda anläggningar.  
  

Arrendera ut • Svårt att på detta stadie anta vad kostnaden för att arrendera ut 
blir, beror till stor del på vilka förutsättningar och möjligheter 
arrendatorn kan applicera på anläggningen.  

• Svårhanterliga gränssnitt.  

• Komplicerat avtal.  
  

Sälja rågas • Det ekonomiska utfallet varierar med produktionsvolym, 
styrmedel och råvarukostnad, men är negativt såvida man inte 
erhåller fulla matavfallsvolymer med rimlig mottagningsavgift, 
alternativt att anläggningen klarar en större andel fastgödsel i 
substratblandningen. 
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Möjliga partners 
Det finns flera aktörer som visat intresse för samarbete med Falköpings kommun utifrån alla tre 

vägval.  

Sammanfattning 

Även om Hulesjöns biogasanläggning är liten och därmed har relativt höga driftskostnader per 

producerad enhet och en del andra begränsningar, finns det uppenbarligen ett visst intresse från 

flera olika aktörer att samarbeta och ev. i någon form överta anläggningen. 

Falköping har ett bra läge, det finns ett stort lokalt engagemang och man har flera alternativ att välja 

bland. Biogasbranschen är växande. Det kunde vara sämre. 
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Bra att känna till – ordlista 
 Biogas och naturgas (fossilgas) består båda av metan, CH4, och kan använda samma 

infrastruktur. 

 I orenad form, rågas, består biogasen till största delen av metan, men även av koldioxid och 

annat som renas bort i den s.k. uppgraderingen.  

 Biogas kan användas för värme, kraftvärme eller renas till fordonsgas. 

 Fordonsgas består av renad rågas och innehåller ca 97% metan. 

 CBG = Komprimerad fordonsbiogas. 

 LBG = Flytande (förvätskad) biogas. 

 CNG = Komprimerad naturgas. 

 LNG = Flytande (förvätskad) naturgas. 

 1 liter bensin = 4 liter biogas vid 200 bar = 1,7 liter flytande biogas. 

 1 Nm3 (normalkubikmeter) fordonsgas = 0,72 kg. 

 1 Nm3 fordonsgas = 9,67 kWh. 

 1 kg fordonsgas = 13,6 kWh. 

 1 Nm3 naturgas = 11,0 kWh. 

 1 liter bensin = 9,06 kWh. 

 1 liter diesel = 9,8 kWh. 

 Sorterat matavfall = ca 204 m3 biogas/ton. 

 Nötflytgödsel = ca 22 m3 biogas/ton. 

 



Anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen, 2021-01-13

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

81345 201900502 2019-10-25 Ansökan från Falköpings AIK orientering om bidrag för kamratmåltid Magnus Sundén

83814 202000307 2020-12-15 Delegationsbeslut ledningsrätt elljusspår Slutarp 7:138 mfl Alexander Järkeborn

84679 202000433 2020-11-11 Servitut på Vartofta 7:4 och Vartofta 13:1 till förmån för Åsaka 15:3 Lolita Dikanda

84735 202000438 2020-11-17 Adressättning för fastigheten Sätuna 5:20 Mikael Carp

84742 202000443 2020-11-01 Avtal om genomförande och förvaltning av det lokala naturvårdsprojektet ”Broddetorps
Biparadis"

Pia Alhäll

84743 201900386 2020-11-18 Ansökan om extra LONA-bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Naturreservatet
Väsmestorp med stenmurslandskapet"

Carin Franson

84865 202000453 2020-11-24 Jordbruksarrende Friggeråker 25:8 m.fl och Benefik nyttjanderätt Tåstorp 7:7 m.fl till
förmån för Bengt-Olof och Tommy Hallberg

Lolita Dikanda

84916 202000435 2020-11-30 Ansökan om LONA-bidrag för Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköpings
stad, Floby och Stenstorp

Erna Pezic

84926 202000371 2020-12-01 Beslut om anställning kommunledningsförvaltningen november 2020 Pia Alhäll

84935 202000066 2020-12-01 Försäljning av småhustomt Ängen 2 Lolita Dikanda

84941 202000435 2020-11-30 Medfinansieringsintyg: Bilaga till ansökan om LONA-bidrag för Grönstrukturplan
inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp

Carin Franson

84943 202000462 2020-12-07 Delegationsbeslut markanvisningsavtal del av Dotorp 6:28 m.fl. Alexander Järkeborn

84958 202000464 2020-12-08 Ramavtal med Solhems Fönsterputs och Takvård AB om fönsterputs Pia Alhäll

84984 202000468 2020-12-04 Avtal med Public Partner om översyn av beredningsprocessen Pia Alhäll

84992 202000466 2020-12-04 Delegationsbeslut lägenhetsarrende för informationsskylt på Bolumstorp 2:6 och Bolum
4:3

Alexander Järkeborn

84999 202000263 2020-12-05 Avtal med Södras Blomsterhandel 2020-2023 Pia Alhäll

85002 202000471 2020-12-07 Undertecknat avtal inkasso för Falköpings kommun Magnus Fleischer

85012 201800042 2020-12-07 Överlåtelse av avtal från Svanbergs resebyrå till Kanalbuss i Norsholm Aktiebolag i
samband med uppköp

Pia Alhäll

85025 202000472 2020-12-07 Adressättning för fastigheten Karleby 11:4 Mikael Carp

85037 202000477 2020-12-17 Försäljning av småhustomt Ängen 4 Lolita Dikanda

85052 202000482 2020-12-11 Avtal med Tele2 Sverige Aktiebolag om mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster Per Augustsson

85054 202000479 2020-12-11 Delegationsbeslut om vidaredelegation av kommundirektörens beslutanderätt under
december 2020

Pia Alhäll

85066 202000487 2020-12-14 Adressättning för fastigheten Saleby 14:33 Mikael Carp

85081 202000408 2020-12-16 Ordförandebeslut om utbetalning av kommunstrategiskt bidrag till Åsle Mularp Tiarp
Hembygdsförening

Adam Johansson

85082 202000476 2020-12-16 Personalchefens delegationsbeslut om huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor med mera - HÖK 20, BEA20 och PAN20

Maria Axelsson

85083 202000407 2020-12-16 Ordförandebeslut om utbetalning av kommunstrategiskt bidrag till Falköpings
Närradioförening

Adam Johansson

85087 202000405 2020-12-16 Ordförandebeslut om utbetalning av kommunstrategiskt bidrag till Alphems Arboretum Adam Johansson

85096 202000102 2020-12-17 Värdeintyg för fastigheterna Maskinisten 2 till 7 Lolita Dikanda

85124 202000491 2020-12-17 Försäljning av småhustomt Sockerröret 7, Fåraberget Lolita Dikanda

85125 202000491 2020-12-07 Köpeavtal med handpenning Sockerröret 7, undertecknat Lolita Dikanda

85129 202000477 2020-12-17 Köpeavtal Ängen 4 undertecknat Lolita Dikanda

85158 202000497 2020-12-21 Delegationsbeslut om remittering av förslag på policy för lokalförsörjning och
projektinvestering

Linda Karelid

85209 201500589 2020-12-29 Avtal om förlängning av affärsavtal med Nordea bank AB till och med 2020-12-31 Magnus Schedin

85210 202000319 2020-12-29 Undertecknat avtal om ersättning med Fastighetsbolaget Mösseberg gällande
jämkningshandling moms

Magnus Fleischer

85211 202000500 2020-12-30 Direktupphandlat avtal om arkivariestöd Linda Karelid



85219 202000481 2021-01-04 Ordförandebeslut om finansiering av julgåva till personal signerad av 1 Adam Johansson

85224 202000371 2021-01-04 Beslut om anställning kommunledningsförvaltningen december 2020 Pia Alhäll
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Anmälningsärenden till 
kommunstyrelsens sammanträde den  
13 januari 2021 

 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   

Nr Ärende 

1 Protokoll från kommunalförbundet Avfallshantering i Östra 

Skaraborgs direktionsmöte den 23 november 2020 

2 Överlåtelseavtal med Åsle- Mularps - Tiarps Hembygdsförening om 

övertagning av informationsskylt i Åsle 

3 Tillsynsrapport - Granskning av kommunstyrelsens registerförteckning  

4 Statistik över inkomna synpunkter under perioden augusti till 

november 2020 från DF Respons 

5 Protokoll från Miljönämnden Östra Skaraborg den 2 december 2020 

6 Personuppgiftsincident – intern anmälan 2020-12-10 

7 Revidering av avsättning för sluttäckning av deponin TN § 121/2020 

 

 



Signerat dokument

Justering av protokoll KUSH 2020-12-10

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll - Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 2020-12-10.pdf
Storlek: 601333 byte
Hashvärde SHA256: 
f74ad507845cb8a931ce85a0f4b9799099fac03bc42211ba1b5a5fe17e81f0ea

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:
INGVOR BERGMAN
Signerat med BankID 2020-12-21 12:16 BankID Ref: e66c6a7d-3bd8-4fce-91d9-837d512843ce

KAROLA MARIA SVENSSON
Signerat med BankID 2020-12-22 11:36 BankID Ref: 8a5eabe9-018e-4718-af3c-c4600a37e1de
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Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-10 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13:00–16:30, ajournering 14:39–14:55 

Beslutande Karola Svensson (C), Ordförande 
Adam Johansson (M), 1:e vice ordförande 
Ingvor Bergman (S), 2:e vice ordförande 
Fredy Neüman (S) 
Dan Hovskär (KD), §§ 32-33, §§ 35-38, del av § 34, kl. -16:00 
Jonas Larsson (SD), på distans 
Johanna Svensson (S), på distans 
Sture Olsson (M), tjänstg. ers., på distans  
Eva Dahlgren (C), tjänstg. ers., på distans 
Marita Ljus (SD), på distans 
Susanne Berglund (S), på distans §§ 32-33, 35-38, kl. -14:39 
Göran Gynnemo (KD), på distans 

Övriga närvarande 
 
 
 

Caroline Lundberg (M), ordförande kompetens- och arbetslivsnämnden, på distans 
Maria Hjärtqvist (S), Västra Götalandsregionen, på distans, §§ 32-33, 33-38, del av § 
34 -16:02 
Mona Johansson (S), Västra Götalandsregionen, på distans, §§ 33-38, del av § 32, kl. 
13:33- 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation & hållbar utveckling 
Johanna Jonsson, folkhälsostrateg 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
Anki Caspersson, kommunikationsansvarig Gårdstensbostäder § 32 
Michael Pirosanto, VD Gårdstensbostäder, § 32 
Erna Pezic, stadsbyggnadschef, § 32 
Ulf Eriksson, ordförande Falköpings Hyresbostäder AB, § 32 
Ulla-Mari, uthyrningsansvarig Falköpings Hyresbostäder AB, § 32 
Ida Elf, infrastrukturstrateg, § 32, §§ 35-38 
Ida Johansson, idrottsstrateg § 32, §§ 35-38 
Margareta Högberg, verksamhetschef § 32, §§ 35-38 
Maria Wallengren, kultur- och fritidschef, § 32, §§ 35-38 
Per-Erik Källström, Samordnare hållbar utveckling, § 32, §§ 35-37 
Sandra Lidberg, förvaltningschef, § 32, §§ 35-37 
Sara Lehmann Svensson, miljöstrateg,  
Sarha Eng, avdelningschef öppen ungdomsverksamhet 
Torbjörn Lindgren, avdelningschef fritid, §§ 32-33, 35-38 
Mats Glans, utvecklingsledare prevention Malmö stad, § 33 
Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare, § 33 
Mikael Ström, verksamhetsutvecklare, § 33 
Perry Malmberg, verksamhetsutvecklare, § 33  
Thomas Andersson, professor, Högskolan i Skövde, § 34 
Miranda Kanon, doktorand Örebro universitet, § 34 
Inger Hannu, enhetschef folkhälsa Västra Götalandsregionen, § 34 
Susanne Sandgren, Processledare, Skaraborgs Kommunalförbund, § 34 

 
 
 
 

Justerare Ingvor Bergman (S) 

Underskrifter                               Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer 

Sekreterare Sebastian Helin Paragrafer §§ 32-38 

Ordförande Karola Svensson 

Justerare  Ingvor Bergman 

 

ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är digitalt justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

Sammanträdesdatum 2020-12-10 

Justeringsdatum 2020-12-21 

Anslaget är uppsatt  2020-12-22–2021-01-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift Digitalt genom anslag 

 Sebastian Helin 

 


 IB

, K
M

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
20

16
61

35
3



 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (12) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-10 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 32 Dnr 2020/00460 
Dialog om områdesutveckling med Gårdstensbostäder ................................ 3 

§ 33 Dnr 2019/00549 780 
Malmö stads arbete med trygghet - CTC (Communities that care) ............... 4 

§ 34 Dnr 2020/00233 
Forskningsprojekt gällande utskottets arbete med social 
hållbarhet ........................................................................................................... 5 

§ 35 Dnr 2018/00494 133 
Ändring av projektdirektiv om uppsökande föräldrastöd i 
samarbete med somaliska föräldraföreningen från potten för 
schablonersättning ........................................................................................... 7 

§ 36 Dnr 2020/00461 
Ansökan om stimulansmedel ur sociala investeringsreserven till 
utredning om framtida stöd till civilsamhället från Kultur- och 
fritidsförvaltningen ........................................................................................... 9 

§ 37 Dnr 2020/00467 
Extra sammanträde med kommunstyrelsens utskott för social 
hållbarhet i januari 2021 ................................................................................. 11 

§ 38 Dnr 79238 
Övriga frågor ................................................................................................... 12 
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§ 32 Dnr 2020/00460  

Dialog om områdesutveckling med Gårdstensbostäder 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Gårdstensbolagets VD Michael Pirosanto berättar hur de genom sitt arbete 

med inflytande och trygghet kunnat vända utvecklingen i ett utsatt område. 

Sedan bolaget bildades år 1997 har brotten i området halverats. Tomma 

lägenheter har vänts till bostadskö och flera aktörer bygger nytt i området. 

Utvecklingen har inte bara varit en framgång utifrån ett socialt 

hållbarhetsperspektiv utan även utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I 

Gårdstensbostäders uppdrag ingår att förvalta fastigheterna, men också att 

utveckla och förnya området i nära samarbete med de boende. I Gårdsten 

sitter hyresgästerna i bolagsstyrelsen och flera medarbetare bor själva i 

Gårdsten. Centralt för områdets utveckling är också engagemanget från de 

företag och föreningar bolaget samverkar med.   

 

Gårdstensbostäder arbetar med hållbarhet i tre dimensioner; ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt. De använder visionen som daglig kompass och har 

utvecklat en hållbarhetsidé baserad på dialoger med hyresgäster, styrelse, 

medarbetare och ledning: ”Gårdsten - en bra plats att leva och bo i, och som 

är vårt hem. Vi bryr oss om varandra. Vi engagerar oss. Gårdsten är en del 

av Göteborg, som vi är stolta över. I Gårdsten fortsätter vi att utveckla den 

sunda, trygga och hållbara livsmiljön med väl fungerande välfärd. Här tror 

traktens barn och ungdomar på framtiden. Som en del av sitt arbete med 

hållbarhet jobbar man med en trygghetsgrupp, hälsofrämjande mötesplatser, 

läxhjälp, fritidsaktiviteter för unga, solcellsutveckling, feriejobb för unga, 

vuxenutbildningar inom bygg, fastighet, städ och butik samt social 

upphandling där de kräver att anbudsgivare ska anlita personer som står 

långt från arbetsmarknaden i offererade uppdrag. 

 

Vi för dialog om hur vi i kommunen kan utveckla vårt samarbete med 

Hyresbostäder med inspiration från Gårdstensbostäder.  
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§ 33 Dnr 2019/00549 780 

Malmö stads arbete med trygghet - CTC (Communities 
that care)  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.   

Bakgrund 

Mats Glans, utvecklingsledare i prevention i Malmö Stad presenterar Malmö 

Stads arbete med trygghetsfrågor och principerna i styrsystemet CTC 

(Communities That Care). CTC är ett styrsystem för ett långsiktigt och 

systematiskt preventionsarbete som handlar om att jobba trygghetsskapande 

genom att skapa trygga uppväxtvillkor. I ett och samma preventionsarbete 

jobbar Malmö med de problem som står i vägen för goda uppväxtvillkor 

såsom skolk, ångest, rökning, fylleri, cannabis och våld. Utgångspunkten är 

att den omgivande miljön påverkar risken att hamna i problem. Arbetet 

handlar om att undanröja riskfaktorer och att tillföra skyddsfaktorer i barns- 

och ungas livsmiljöer. CTC är också en samverkansprocess där aktörer i 

närområdet medverkar inom förskola, skola, socialtjänst, polis, 

räddningstjänst, civilsamhälle, bostadsbolag, boende och näringsliv. Syftet är 

att skapa en positiv social utveckling och skydda barn- och unga från att 

hamna i negativa spiraler. En grundprincip i arbetet är att jobba 

medskapande med de som berörs av insatserna och att stärka det som är 

positivt.  
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§ 34 Dnr 2020/00233  

Forskningsprojekt gällande utskottets arbete med 
social hållbarhet 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1  Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att lägga 

informationen till handlingarna.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet genomför träff nummer två 

av sin medverkan i forskningsprojekt gällande utskottets roll för att styra mot 

social hållbarhet. Kommunen har erbjudits och tackat ja till att delta i ett 

utvecklingsarbete som syftar till att deltagarna i utskottet gemensamt ska få 

mer kunskap om samverkan och evidens i komplexa frågor och genom den 

kunskapen utveckla sättet att styra det sociala hållbarhetsarbetet. 

Utvecklingsarbetet innebär dels att en doktorand forskar om utskottets roll 

och dels fyra informations- och dialogträffar i samband med ordinarie 

utskottsmöten. Nu är det dags för träff nummer två; 

0) Uppstart och bakgrund till projektet 

1) Samverkan – Att organisera för social hållbarhet - 

utmaningar med att agera och ta beslut i komplexitet  

 - Thomas Andersson, professor på högskolan i Skövde  

2) Hur vet vi att de insatser vi gör ger resultat - evidensbasering i 

arbete med social hållbarhet - Morten Sager, 

universitetslektor på Göteborgs universitet. 

3) Sammanfattning och uppsamling 

Inger Hannu, enhetschef för Skaraborgsenheten samt Johanna Jonsson 

Folkhälsostrateg Skaraborgsenheten, med placering i Falköping gör en kort 

introduktion och lämnar sedan över till Thomas Andersson som föreläser och 

har dialog om; 

- Hur social hållbarhet är ett brett område som oftast betraktas som ett 

”wicket problem”. Ett problem som är svårfångat, sammanflätat och 

rörligt och där det är svårt att hitta orsak-verkan-kopplingar. 

- Hur utskottet används. Är det för att definiera och rama in problem, 

hitta lösningar eller sprida information om vad som händer? 

- Hur vi har alltfler komplexa frågor och komplexa strukturer att 

hantera. Detta innebär otydliga beslutsmandat som skapar risk för 

passivitet.  
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- Vad utskottets uppdrag är. Vilken typ av frågor innebär det? Vad ska 

bli resultatet av utskottets arbete? Insatser, lärande, utveckling eller 

nya strukturer?  

- Koordineringens betydelse för att göra saker tillsammans. 

Koordinering som sker under arbetet ställer höga krav på ömsesidig 

anpassning och ett aktivt ansvarstagande av samtliga medlemmar i ett 

forum.  

- Vad är din roll i utskottet? Vad är ditt unika perspektiv i utskottet? 

Vad skulle det göra för skillnad om du inte var med? Vilka 

perspektiv tillför övriga medlemmar i folkhälsorådet?  

- Det finns vissa problematiska sätt att hantera komplexitet och dessa 

kan ett forum utgöra en motkraft i.  

o Fragmentering – att minska ner komplexiteten till enkla 

lösningar eller att verksamheter jobbar var och en för sig med 

samma frågor. 

o Isärdragning av ansvarsutkrävande – att visa upp att jag tar 

ansvar snarare än att ta ansvar på riktigt genom 

”skyltfönstersstrategier” såsom fina planer. 

o Implementeringstänkande frikopplat mottagaren - där en 

lösning ska gå snabbt men inte bidrar till förändring hos 

mottagaren.  

o Handlingsförlamning. Att fastna i en ständig analys utan att 

göra något.  

- Att det är viktigt att:  

o Våga låta det ta tid så att en mångfald av perspektiv får lov att 

synas.  

o Jobba med handling och analys samtidigt och integrerat. 

o Ha en medvetenhet om att det inte finns någon perfekt 

organisationsstruktur.  

o Behöver kunna föra dialog och interagera mellan politik och 

tjänstepersoner kring ”vadet” och ”huret”. 

o Ge handlingsutrymme - decentraliserade lösningar och ett 

utvecklat medarbetarskap.  

o Ha en levande dialog om vad vi ska göra och hur vi ska göra 

det. Gemensamt skapa strukturen som behövs. 
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§ 35 Dnr 2018/00494 133 

Ändring av projektdirektiv om uppsökande föräldrastöd 
i samarbete med somaliska föräldraföreningen från 
potten för schablonersättning 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att godkänna nytt 

projektdirektiv för projektet uppsökande föräldrastöd.    

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade i slutet på år 2018 att finansiera projektet 

”uppsökande föräldrastöd” med en miljon kronor från potten för 

schablonersättning. Det beslutades också att projektet skulle delrapporteras 

en gång per halvår för att bedöma insatsernas effektivitet. 

Schablonersättningen är en ersättning från staten för vissa kostnader i 

mottagandet av asylsökande. Beslutet om medel till projektet grundade sig 

att såväl socialnämnden och somaliska föräldraföreningen påtalat att 

föräldrar hade ett behov av stöd i sin föräldraroll. Projektet om uppsökande 

föräldrastöd har bedrivits halvårsvis genom avtal mellan kommun och 

somaliska föräldraföreningen.  

Avtalet har inneburit att Somaliska föräldraföreningen har haft en 

projektledare anställd med uppdrag att utbilda föräldrar i 

föräldrastödsmetoden ABC. Projektet har bara delvis nått sitt syfte om att ge 

stöd till föräldrar genom att testa redan etablerade metoder för 

föräldraskapsstöd och anpassa dem utifrån kultur. 80 föräldrar skulle ha 

utbildats i föräldraskapsmetoden ABC under våren 2020. 5 föräldrar började 

utbildningen men slutförde inte på grund av Corona. Det syfte som handlade 

om att stärka samverkan mellan de aktörer som jobbar med 

föräldraskapsstöd såsom studieförbund och kommunala verksamheter 

uppnåddes inte heller.  

Ytterligare en faktor som påverkat förutsättningarna för en fortsättning av 

projektet i sin nuvarande form är att projektledaren har avsagt sig uppdraget. 

Det finns ca 660 000 kr kvar i projektet. Samtidigt finns som 

förutsättningarna att bedriva projektet vidare i sin nuvarande form är 

begränsade finns det ett fortsatt behov av att jobba med 

föräldraskapsstödsfrågorna. Vi vet att en god relation föräldrar- och barn 

emellan är en skyddsfaktor för att undvika ohälsa och nämns som en viktig 

insats i nationella och regionala handlingsplaner för våldsbejakande 

extremism, psykisk ohälsa, våld i nära relationer och ANDT-S1. I Falköpings 

kommun finns det ett behov av att stärka och utveckla det föräldraskapsstöd 

                                                 
1 Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 
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vi har att nå ut föräldrar med olika bakgrund och till föräldrar med barn i 

olika åldrar. Det finns också ett behov ytterligare samordning mellan de 

aktörer som bedriver föräldraskapsstödjande insatser. Därför har ett förslag 

arbetats fram om förändrad inriktning i projektet.  

Förvaltningens bedömning 

Förslaget är att kommunen blir projektägare för projektet utifrån framtaget 

projektdirektiv. I korthet innebär det nya projektdirektivet anställning av en 

kommunal projektledare på 40 % tjänst under 1,5 år: Projektledaren får i 

uppdrag att utveckla det föräldraskapsstöd som finns i Falköpings kommun 

att: 

- nå föräldrar från olika kulturer i högre utsträckning 

- nå föräldrar till barn i olika åldrar i högre utsträckning 

- samordnas i högre utsträckning mellan de aktörer som erbjuder stöd 

- Öka föräldrars kunskap om de insatser som finns 

- Öka kunskapen hos de verksamheter som bedriver föräldraskapstöd 

om föräldrars behov av stöd 

 

Detta ska bland annat ske genom att genomföra intervjuer med föräldrar, 

genomföra dialoger med de verksamheter som bedriver 

föräldraskapsstödjande insatser, att ta fram en modell för ett kulturanpassat 

föräldraskapsstöd samt att sammanställa de insatser som vi har idag. 

Förslaget är att Kommunstyrelsens Utskott för Social hållbarhet godkänner 

nytt förslag till projektdirektiv 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-11-26  

Projektdirektiv – ett utvecklat föräldraskapsstöd, 2020-12-03   

  

 

Paragrafen skickas till  
Somaliska föräldraföreningen 
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§ 36 Dnr 2020/00461  

Ansökan om stimulansmedel ur sociala 
investeringsreserven till utredning om framtida stöd till 
civilsamhället från Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att bevilja totalt 

163 000 kr till kultur- och fritidsnämnden för utredare åren 2021-2022.        

Bakgrund 

Kultur- och fritidsnämnden ansöker om 81 563 kr per år under åren 2021 och 

2022 till en utredare. Kultur- och fritidsförvaltningen vill anlita en extern 

utredare för att utreda hur kommunens bidrag och stöd till civilsamhällets 

aktiviteter skulle kunna se ut i framtiden.  

Falköpings kommuns nuvarande modell för föreningsbidrag har ett antal år 

på nacken och baseras till stor del på hur föreningslivets former och förut-

sättningar såg ut för cirka 50 år sedan. Idag visar rapporter att färre personer 

engagerar sig i föreningar och att barns och ungas deltagande har blivit lägre 

inom vissa föreningstyper. Idrotten står inför utmaningar att behålla unga i 

verksamhet och saknar verktyg för nyrekrytering av unga och vuxna. 

Samtidigt är människor engagerade som aldrig förr och nya former för 

ideellt engagemang ökar, särskilt bland unga.  

Falköpings kommuns nuvarande former för bidrag och stöd är baserad på 

föreningen som form och kommunens möjligheter att stödja civilsamhällets 

initiativ i andra former än föreningsformen är begränsade. Samtidigt har 

föreningsformen en enorm utvecklingspotential i att kunna skapa långsiktiga 

plattformar där människors vilja till engagemang kan fångas upp och även 

genom att skapa mötesplatser där människor kan mötas kring sina intressen, 

oavsett ålder och bakgrund.  

Med hjälp av en utredare på 25 % vill kultur- och fritidsförvaltningen göra 

en analys med nationell prägel och internationella utblickar med en ansats att 

låta kulturpolitik, idrottspolitik och landsbygdspolitik mötas. Frågorna i 

utredningen kan vara; På vilket sätt ska kommunen ge stöd och bidrag till 

civilsamhället för att uppmuntra samverkan? Hur ska civilsamhällets många 

olika förutsättningar och behov, utifrån inriktning och verksamhet kunna ge 

möjlighet för utveckling? Hur kan möjligheterna för barns- och ungas 

deltagande och engagemang ökas? 

Syftet med utredningen är att tydliggöra och utveckla civilsamhällets 

möjligheter så att dessa är med i sin tid utifrån hur människor lever och 

verkar idag. Målet med utredningen är att den ska mynna ut i en ny modell 

för Falköpings kommuns stöd och bidrag till civilsamhället som möjliggör 
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och underlättar för många att ta del av och engagera sig i civilsamhällets 

aktiviteter.  

Förvaltningens bedömning 

Att stärka samverkan med och mellan civilsamhället är en viktig insats för 

att stärka den sociala sammanhållningen i Falköpings kommun, vilket är ett 

fokusområde för utskottet för social hållbarhet. Att genom ett nytt och 

modernt sätt använda bidragsmodellen för att ge civilsamhället 

förutsättningar att engagera fler är ett utvecklingsarbete som bedöms kunna 

bidra till social hållbarhet i Falköpings kommun. Människors delaktighet och 

engagemang är skyddsfaktorer som motverkar negativ utveckling såsom 

utanförskap, psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet med mera. Därmed faller 

projektet inom ramen för den sociala investeringsreservens syfte. Den 

sociala investeringsreserven ska också användas för att stärka samverkan 

mellan kommunen och andra aktörer.  

Förvaltningen föreslår att projektet beviljas medel.   

Finansiering 

Tjänsten som utredare kostar totalt 326 250 kronor beräknat på en 

timkostnad om 750 kronor för ett uppdrag om 435 timmar fördelat på två år. 

Summan är inklusive sociala avgifter. Kostnaden per år är 163 125 kronor. 

Kultur- och fritidsförvaltningen går in med 125 000 kronor per år för att 

täcka hälften av kostnaden för utredaren + kostnader för resor och logi.  

Kultur- och fritidsnämnden ansöker om 81 563 kr för år 2021 och 81 563 kr 

för år 2022.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från chef hållbar kommunikation och hållbar utveckling, 

2020-12-02 

Kultur- och fritidsförvaltningens ansökan 2020-11-18 

Kultur- och fritidsnämnden § 53/2020       

  

 

Paragrafen skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden 

Mia Wallengren, kultur- och fritidschef 

Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation och hållbar utveckling 
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§ 37 Dnr 2020/00467  

Extra sammanträde med kommunstyrelsens utskott för 
social hållbarhet i januari 2021 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhets beslut 

1 Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet beslutar att sammanträda 

27 januari klockan 17.00.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsens utskott för sociala hållbarhet har arbetat med 

arbetsmarknadsfrågan. Ett inriktningsbeslut om en förnyad 

arbetsmarknadspolitik togs av kommunfullmäktige § 109/2020 där även ett 

uppdrag om att ta fram en ny arbetsmarknadsstrategi gavs.  

Ett förslag till arbetsmarknadsstrategi är framarbetat. För att kunna bereda 

detta föreslås kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet sammanträda 

27 januari klockan 17.00.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-12-03            

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsgruppen 

Anna-Karin Linder, administratör 

Löneenheten 
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§ 38 Dnr 79238  

Övriga frågor 

Inga övriga frågor.      
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Granskning av registerförteckning 
enligt artikel 30 

dataskyddsförordningen 
 

Tillsynsrapport 
Kommunstyrelsen 

 
 



 
 

 

Innehållsförteckning 

 
Innehållsförteckning ................................................................................................................... 2 

Sammanfattande bedömning och rekommendationer ................................................................ 3 

Inledning ..................................................................................................................................... 4 

Bakgrund ................................................................................................................................ 4 

Syfte och tillsynsfrågor .......................................................................................................... 4 

Avgränsningar ........................................................................................................................ 4 

Metod ..................................................................................................................................... 4 

Dataskyddsförordningen ............................................................................................................ 5 

De grundläggande principerna ............................................................................................... 5 

Artikel 30 dataskyddsförordningen ........................................................................................ 5 

Iakttagelser och bedömning ....................................................................................................... 7 

 

 
 

  



 
 

 

Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis kan konstateras att granskningen av registerförteckningen generellt visar 

ett gott resultat. Dock finns det brister på vissa områden i registerförteckningen som behöver 

kompletteras eller justeras för att personuppgiftsansvarig ska efterleva kraven i 

dataskyddsförordningen när det kommer till skyldigheten att föra en fullständig 

registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. 

 

Mot bakgrund av granskningen som skett och de iakttagelser som gjorts rekommenderar 

dataskyddsombudet att följande punkter ses över. 

 

 Fortsatt arbete med att komplettera vissa personuppgiftsbehandlingar i 

registerförteckningen så att informationen om behandlingarna blir fullständig och 

korrekt. Därutöver ska löpande arbete och uppdatering av registerförteckningen ske.  

 Komplettera registerförteckningen med kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig 

och dataskyddsombud. Eftersom artikel 30 dataskyddsförordningen ställer krav på att 

namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud ska 

framgå av registerförteckningen måste förteckningen kompletteras med dessa 

uppgifter.  

 I de fall behandlingen innefattar känsliga personuppgifter bör registerförteckningen 

kompletteras med uppgift om vilket undantag som är tillämpligt för att behandlingen 

ska kunna utföras.  

 Ändamålet med vissa behandlingar behöver förtydligas. 

 Vad gäller laglig grund behöver ett stort antal av behandlingarna i 

registerförteckningen ses över. Om uppgift av allmänt intresse används som laglig 

grund för en behandling krävs en tydlig koppling till lag eller annan författning, 

kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.  

 Uppgiften i registerförteckningen rörande vilka mottagare som kommer att ta del av 

personuppgifterna i respektive behandling bör kompletteras. 

 Avseende behandlingen ”Brandskyddspärm med anhöriglista” bör kommunstyrelsen 

överväga vilka uppgifter som samlas in för att behandlingen inte ska omfatta känsliga 

personuppgifter. Dels utifrån huvudregeln att det är förbjudet att behandla känsliga 

personuppgifter, dels utifrån principen om uppgiftsminimering. 

 Gällande behandlingen ”Tomtkölista” bör såväl gallringsrutiner som vilka 

personuppgifter som samlas in ses över utifrån dataskyddsförordningens 

grundläggande principer om lagringsminimering och uppgiftsminimering. 

 Dataskyddsförordningen ställer krav på att personuppgiftsansvarig arbetar strategiskt 

med informationssäkerhet. Utöver en övergripande informationsklassning av system 

saknar aktuell verksamhet dokumentation som påvisar hur verksamheten kommit fram 

till vilka åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna på ett relevant sätt. 

 

  



 
 

 

Inledning 

 

Bakgrund 

Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (679/2016) i kraft och ersatte 

personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Dataskyddsförordningen syftar till ett starkare skydd för 

fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av 

personuppgifter. Vidare syftar lagstiftningen till att ge de registrerade mer makt att kunna 

bestämma över sina personuppgifter. Både privata och offentliga verksamheter måste anpassa 

hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom ramen för dataskyddsförordningen.  
 

Syfte och tillsynsfrågor 

Personuppgiftsansvarig är skyldig att föra ett register eller en förteckning över behandlingar 

av personuppgifter enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Den översiktliga tillsynsfrågan 

är om personuppgiftsansvarig uppfyller kraven i dataskyddsförordningen genom att föra en 

fullständig registerförteckning.  

 

Avgränsningar 

Tillsynen avser den registerförteckning som förs av kommunstyrelsen. 
 

Metod 

Tillsynen har genomförts genom att dataskyddsombud och representant för 

kommunledningsförvaltningen tillsammans har gått igenom samtliga behandlingar i 

kommunstyrelsens registerförteckning den 29 oktober, 3, 4 och 24 november 2020.  
 
 

  



 
 

 

Dataskyddsförordningen 

De grundläggande principerna 

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principerna som anges i 

artikel 5 dataskyddsförordningen. Principerna innebär bland annat att personuppgiftsansvarig  
 

 måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter, 

 bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade 

ändamål, 

 inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen, 

 ska se till att personuppgifterna är riktiga, 

 ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs, 

 ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem 

och så att de inte förloras eller förstörs, 

 ska kunna visa att och hur personuppgiftsansvarig lever upp till dataskydds-

förordningen. 

Dataskyddsförordningen slår fast att det inte är tillräckligt att följa lagen, utan den som är 

ansvarig för personuppgiftsbehandlingen måste också kunna visa att och hur 

personuppgiftsansvarig följer bestämmelserna i förordningen. Det gör personuppgiftsansvarig 

exempelvis genom att ha en fullständig registerförteckning.  
 

Artikel 30 dataskyddsförordningen 

Personuppgiftsansvarig är skyldig att föra ett register eller en förteckning över behandlingar 

av personuppgifter. Detta register ska upprättas skriftligen, vara tillgängligt i elektroniskt 

format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för Datainspektionen. 

Registret ska innehålla följande uppgifter. 
 

 Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, den personuppgifts-

ansvariges företrädare samt dataskyddsombudet. 

 Ändamålen med behandlingen. 

 En beskrivning av kategorierna av registrerade och kategorierna av personuppgifter. 

 De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas 

ut. 

 I tillämpliga fall, överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en 

internationell organisation. 



 
 

 

 Om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av 

uppgifter. 

 Om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. 

Utöver ovanstående bör registerförteckningen enligt dataskyddsombudet även innehålla 

uppgift om vilken rättslig grund som personuppgiftsbehandlingen grundar sig på och vilket 

undantag som har tillämpats om känsliga personuppgifter behandlas. Detta för att 

personuppgiftsansvarig ska kunna visa ansvarsskyldighet enligt artikel 5 p. 2 

dataskyddsförordningen.  



 
 

 

Iakttagelser och bedömning 

Inledningsvis vill dataskyddsombudet påpeka att kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig 

och därmed har det yttersta ansvaret för personuppgiftsbehandlingarna som förekommer i 

dess verksamhet. Det ställer krav på att ledamöter och ersättare är aktiva och efterfrågar 

information om förvaltningens arbete kring efterlevnaden av dataskyddsförordningen och 

säkerställer att resurser avsätts för arbetet. 

 

Generellt visar granskningen av kommunstyrelsens registerförteckning ett gott resultat och att 

innehållet i registerförteckningen är väl genomarbetat och strukturerat. Dock finns det 

anmärkningar på vissa områden i registerförteckningen som måste kompletteras för att 

personuppgiftsansvarig ska kunna visa ansvarsskyldighet enligt dataskyddsförordningen.  

 

Kommunstyrelsens registerförteckning innehåller ett stort antal behandlingar. I 

registerförteckningen finns personuppgiftsbehandlingar som förekommer i IT-system, på 

lokala lagringsytor samt manuella behandlingar av personuppgifter som återfinns i pärmar. 

Det tyder på att kommunstyrelsen har tagit ett helhetsgrepp kring identifieringen och 

registreringen av personuppgiftsbehandlingar och inte enbart fokuserat på IT-system.   

 

Vid granskningen har det framkommit att vissa av behandlingarna i registerförteckningen 

behöver ses över för att bland annat klargöra vilka kategorier av personuppgifter och 

kategorier av registrerade som behandlas och på vilket sätt personuppgifter behandlas. Dessa 

behandlingar bör färdigställas så snart som möjligt. 

 

Vad gäller registerförteckningens utformning kan konstateras att förteckningen innehåller de 

uppgifter som artikel 30 p. 1-3 dataskyddsförordningen föreskriver, förutom fullständiga 

kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig samt namn och kontaktuppgifter till 

dataskyddsombudet. Dessa uppgifter bör registerförteckningen kompletteras med genom att 

uppgifterna läggs till i systemet som används för att administrera registerförteckningen.  

 

I registerförteckningen anges att känsliga personuppgifter förekommer i en del av 

behandlingarna. Det vill säga uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller 

sexuella läggning, genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som används för att entydigt 

identifiera en person. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga 

personuppgifter, men det finns en rad undantag. I nuläget saknar registerförteckningen 

information om vilket undantag som kommunstyrelsen anser är tillämpligt för behandlingen. 

Registerförteckningen bör kompletteras med denna information. Observera dock att det under 

rubriken känsliga personuppgifter i registerförteckningen även anges andra integritetskänsliga 

personuppgifter, som är extra skyddsvärda personuppgifter men som inte faller in under det 

generella förbudet. Dessa uppgifter kräver inte att ett undantag är tillämpligt för att 

kommunstyrelsen ska få behandla dessa.  

 

Dataskyddsombudet vill framhålla att ändamålsbeskrivningen i registerförteckningen överlag 

är god. Avseende vissa behandlingar behöver dock syftet med varför personuppgifterna 

behandlas förtydligas så att ändamålet blir mer än exempelvis en beskrivning av ett system. 

 



 
 

 

Artikel 6 dataskyddsförordningen anger sex lagliga grunder som personuppgiftsbehandlingen 

kan grunda sig på. Myndigheter och andra inom offentlig verksamhet använder sig främst av 

grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning samt 

avtal. Vid granskningen har konstaterats att den lagliga grunden i vissa fall behöver justeras 

samt att den lagliga grunden för ett stort antal av kommunstyrelsens behandlingar är uppgift 

av allmänt intresse. Dataskyddsombudet vill påminna om att om uppgift av allmänt intresse 

används som laglig grund för en behandling krävs en tydlig koppling till lag eller annan 

författning, kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan 

författning. Det är viktigt att personuppgiftsansvarig kan motivera och argumentera kring 

vilken rättslig grund som har tillämpats. Observera att även sådana frivilliga åtaganden som 

en kommun gör inom ramen för sin allmänna befogenhet ska framgå av gällande rätt, 

nämligen av det reglemente som fullmäktige utfärdar för den ansvariga nämnden. 

 

Vad gäller uppgiften om vilka kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats 

eller ska lämnas ut till bör registerförteckningen överlag ses över och kompletteras, särskilt 

avseende vilka interna mottagare som kommer att ta del av personuppgifterna i respektive 

behandling. 

 

Avseende behandlingen som benämns ”Brandskyddspärm med anhöriglista” bör 

kommunstyrelsen överväga vilka uppgifter som samlas in för att behandlingen inte ska 

omfatta känsliga personuppgifter. Dels utifrån huvudregeln att det är förbjudet att behandla 

känsliga personuppgifter, dels utifrån principen om uppgiftsminimering.  

 

Vad gäller behandlingen som benämns ”Tomtkölista” uppges ändamålet med behandlingen 

vara att ha en kö för tilldelning av tomt för småhus för privatpersoner. Antalet registrerade i 

denna behandling anges i registerförteckningen vara mellan 10 000 och 100 000 stycken. Det 

förefaller vara många registrerade för en behandling med ovanstående ändamål. 

Dataskyddsombudet vill påminna om att personuppgifter bara får sparas så länge som de 

behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. När personuppgifterna inte längre 

behövs för ändamålet ska de raderas eller avidentifieras. I de fall handlingar med 

personuppgifter måste bevaras bör handlingarna lagras på ett sätt så att de inte längre är 

tillgängliga i den dagliga verksamheten. Avseende behandlingen ”Tomtkölista” anges vidare i 

registerförteckningen att följande typer av personuppgifter samlas in för behandlingen, namn, 

personnummer, telefonnummer, adress, e-postadress och fastighetsbeteckning. 

Dataskyddsombudet vill påpeka att personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, 

relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet. Personuppgiftsansvarig ska 

aldrig behandla fler personuppgifter än vad som behövs, och de personuppgifter som 

behandlas ska vara tydligt kopplade till ändamålet. Det är med andra ord inte tillåtet att samla 

in personuppgifter för obestämda framtida behov, för att de kan vara "bra att ha". Vad gäller 

personnummer får denna typ av personuppgifts endast behandlas utan samtycke när det är 

klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering 

eller något annat beaktansvärt skäl. Gällande aktuell behandling bör såväl gallringsrutiner 

som vilka personuppgifter som samlas in ses över.  

Enligt artikel 32 dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig vidta tekniska och 

organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Härigenom ställer 

dataskyddsförordningen krav på att personuppgiftsansvarig arbetar strategiskt med 



 
 

 

informationssäkerhet. Av vad som framkommit vid granskningen finns en övergripande 

informationsklassning av system som används i kommunstyrelsens verksamhet. Denna 

gjordes tillsammans med IT-avdelningen. Utöver detta saknas dokumentation som påvisar hur 

verksamheten kommit fram till vilka åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna på 

ett relevant sätt. 

 

Dataskyddsombudet vill påpeka att arbetet med registerförteckningen kräver ett systematiskt 

och strukturerat arbetssätt för att hålla registerförteckningen uppdaterad. Det är ett 

kontinuerligt arbete som kräver bra interna rutiner och uppföljning. 

 

 

 

 

2020-11-27 

 

Elinor Stenberg, dataskyddsombud 
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 Adress/arbetsplats
Stadshuset S:t Sigfridsg 9

 Förvaltning
Kommunledningsförvaltning

 Mobiltelefon
0701800735

 E-postadress
karin.hallgren@falkoping.se

 För- och efternamn
Karin Hallgren

Anmälan av personuppgiftsincident
Ärendenummer: #4311 | Inskickat av: Karin Hallgren | 2020-12-10 15:17

Ändrad av handläggare: Karin Hallgren | Ändrings datum: 2020-12-10 16:10

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

2. Incident
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 Tid
10:15

 Datum
2020-12-07

 Tid
10:15

 Datum
2020-12-07

Beskriv kortfattat vad som inträffat

En chef ansluter till ett möte hon är kallad till men 15-20 minuter för sent. När hon ansluter till 
mötet uppfattar hon direkt att det är ett annat möte som pågår än det hon var kallad till. Hon 
blir bortkopplad från mötet från någon av mötesdeltagarna och hinner inte höra vad som sägs. 
Det enda hon uppfattar är två av personerna som deltar på mötet. Det visar sig att det första 
mötet har avslutats tidigare än beräknat och några av mötesdeltagarna från det mötet har 
stannat kvar i mötesrummet och påbörjat ett nytt möte. Det var till det senare mötet som chefen 
kopplade upp sig i tron att det var det mötet hon var kallad till som fortfarande pågick.

Incidenten kommer inte att anmälas till Datainspektionen då det rör sig om ytterst få 
personuppgifter och som dessutom inte är av känslig karaktär. De personer vars personuppgifter 
som röjdes var själva medvetna om att chefen kom in i mötesrummet och var de som kopplade 
bort henne från mötet. I det här fallet är det alltså inte aktuellt att informera de s.k. registrerade.

Berörda parter har blivit informerade.

När inträffade incidenten?

Försök att ange på ett ungefär när incidenten inträffade

När upptäckte ni incidenten?

Försök att ange på ett ungefär när incidenten upptäcktes

Vad har hänt vid incidenten?

Obehörig åtkomst: Någon inom eller utanför organisationen har tagit del av information som 
den saknade behörighet till

Om du inte känner till det exakta antalet kan du uppskatta antalet genom att 
fylla i något av de angivna intervallen

1-10
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Om du inte känner till det exakta antalet kan du uppskatta antalet genom att 
fylla i något av de angivna intervallen

1-10

Vilken sorts personuppgifter har incidenten drabbat?

Bild och röst

Vad kan bli konsekvenserna av incidenten?

Markera alla alternativ som gäller 

Förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystnadsplikt

3. Förvaltning

Vilken nämnd gäller anmälan av personincident för?

Kommunstyrelsen
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