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Sammanträde med kommunstyrelsen 

 
Datum: Onsdag den 16 mars 2022 
Tid: Klockan 13:00 
Plats: Falköpingssalen, Stadshuset 

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

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

Tjänstepersoner 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Linda Karelid, kanslichef 
Sara Cronholm, kommunjurist 
Sebastian Helin, kommunsekreterare 
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Föredragningslista 

Formalia 

 Mötets öppnande 

 Upprop 

 Val av protokolljusterare 

 Närvarorätt  

 Anmälan om jäv 

 Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår 

Ärenden 

Informationsärenden 

1.  Information om aktuellt läge gällande biogas  
Dnr 2022/00090   
Tid: 13:05-13.35 (25+5 min) 
Föredragande: 
Lars Sjösvärd, Unik Resurs Sverige AB 
 

2.  Redovisning av klimatstrategin utifrån nämndernas verksamhetsplaner för år 2022 
Dnr 2022/00133   
Tid: 13:50-14:05 (10+5 min) 
Föredragande: 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 
Nina Ramsauer, utvecklingsledare 

3.  Redovisning av digitaliseringsstrategin utifrån nämndernas verksamhetsplaner för år 
2022 
Dnr 2022/00136   
Tid: 14:05-14:20 (10+5 min) 
Föredragande: 
Håkan Persson, IT-chef 

Beslutsärenden 

4.  Åtgärder för att möjliggöra för utökad kollektivtrafik Ålleberg center 
Dnr 2022/00063   
Tid: 13:35-13:50 (10+5 min) 
Föredragande: 
Ida Elf, utvecklingsledare 

5.  Avsiktsförklaring med Skövde kommun avseende arbete med gemensam anläggning 
för flygklubbsverksamhet 
Dnr 2022/00097   
Tid: 14:20-14:35 (10+5 min) 
Föredragande: 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Sara Cronholm, kommunjurist 

Paus 14:35-14:55 (20 min) 

6.  Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022 
Dnr 2022/00033   
Tid: 14:55-15:05 (5+5 min) 
Föredragande: 
Per Larsson, utvecklingsledare 
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Ärenden 

7.  Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2021 och ombudgetering av 
investeringsmedel  
Dnr 2022/00072   
Tid: 15:05-15:30 (20+5 min) 
Föredragande: 
Susanne Beijbom, ekonom 
Pia Alhäll, kommundirektör 
Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 

8.  Begäran om inlösen gällande fastigheten Gamla Stan 2:11 Falköping 
Dnr 2021/00386   
Tid: 15:30-15:40 (5+5 min) 
Föredragande: 
Alexander Järkeborn, mark- och exploateringsansvarig 

9.  Beslut om strategiska utvecklingsmedel till nämnderna för år 2022 
Dnr 2022/00103   
 

10.  Utökning av kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2022 
Dnr 2022/00096   
 

11.  Kommunstyrelsens anmälningsärenden år 2022 
Dnr 2022/00001   
 

12.  Kommunstyrelsens delegationsbeslut år 2022 
Dnr 2022/00002   
 

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

 

 

Adam Johansson (M) 

Ordförande 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-02 
 

 

  
 

 

§ 13 Dnr 2022/00090 

Information om aktuellt läge gällande biogas  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

Lars Sjösvärd, Unik Resurs AB, informerar om det aktuella läget gällande 

biogasområdet och det arbete som pågår utifrån olika scenarios.  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Sara Cronholm   Kommunjurist      sara.cronholm@falkoping.se  

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) 

2022-02-15 

KS 2022/00090  
 

 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Information om aktuellt läge gällande biogas  

Information 

Lars Sjösvärd, Unik Resurs AB, informerar om det aktuella läget gällande 

biogasområdet och det arbete som pågår utifrån olika scenarios.       

Underlag 

Inget underlag  

 

 

Pia Alhäll  

Kommundirektör 



 

Kommunledningsförv. Hållbar kommunikation 

 

Edvin Ekholm   Chef hållbar kommunikation   0706368227   edvin.ekholm@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 

Redovisning av arbetet med klimatstrategin  

Information 

I Falköpings kommuns klimatstrategi står att ”Genomförandet av 

klimatstrategin ska följas och styras ur ett helhets- och framtidsperspektiv. 

Samtliga nämnder i kommunen ska årligen i verksamhetsplan beskriva hur 

nämnden kommande år ska arbeta med klimat utifrån beskrivna områden och 

målsättningar i denna klimatstrategi. Nämndernas planerade klimatarbete 

redovisas till och följs upp i ordinarie verksamhetsuppföljning, där det 

framgår vilket arbete som har gjorts samt hur det har bidragit till 

målsättningarna i strategin. I denna sammanställning är urklippt från 

samtliga nämnders verksamhetsplaner 2022 vad de planerar att göra för 

klimatomställningen och utifrån klimatstrategin.        

Underlag 

Sammanställning av planerat arbete från nämndernas VP 

 

 

 

 

Edvin Ekholm 

Chef hållbar kommunikation och hållbar utveckling 



 RUTIN Sida 1(12) 
 
 Fastställd/upprättad:  Gäller för: 

 2022-03-09 
   
 Senast reviderad:   Dokumentansvarig: 
    Nina Ramsauer

  
 

Uppföljning av klimatstrategin 

Nämndernas uppdrag  
Genomförandet av klimatstrategin ska följas och styras ur ett helhets- och framtidsperspektiv. 
Samtliga nämnder i kommunen ska årligen i verksamhetsplan beskriva hur nämnden kommande år ska 
arbeta med klimat utifrån beskrivna områden och målsättningar i denna klimatstrategi. Nämndernas 
planerade klimatarbete redovisas till och följs upp i ordinarie verksamhetsuppföljning, där det framgår 
vilket arbete som har gjorts samt hur det har bidragit till målsättningarna i strategin. 

I denna sammanställning är urklippt från samtliga nämnders verksamhetsplaner 2022 vad de planerar 
att göra för klimatomställningen och utifrån klimatstrategin. Samtliga nämnder nämner klimat som ett 
fokusområde. 

BN 
Mål 1 

Under kostnadsmiljöer står det bland annat:  

- Byggnadsnämnden ska verka för hållbara och inkluderande städer. 
- Närhet gör att det är enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter som t.ex. 

gång och cykel. 
- En helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer där människor kan 

leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt. I enlighet med kommunens klimatstrategi ska 
byggnadsnämnden arbeta mot det övergripande målet om ”Fossilfritt Falköping 2030”. 

Och sedan ett avsnitt om Klimatstrategin:  

Under 2021 antog kommunfullmäktige i Falköpings kommun Klimatstrategi 2021–2030, ett dokument som utgår 
från den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och gäller för samtliga nämnder 
och förvaltningar i kommunen.  
Strategin har fyra fokusområden:  

- Hållbara transporter  

- Klimatsmart och hälsosam mat  

- Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster  

- Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler  
 
Utifrån ramen för sin verksamhet kommer byggnadsnämnden att fokusera på följande in-satser under respektive 
fokusområde.  
Hållbara transporter  

- Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande  
 
Enligt översiktsplanen ska utveckling av Falköping i första hand ske genom förtätning vilket bedöms bidra till 
ökat kundunderlag för kollektivtrafiken och ökad närhet till målpunkter vilket bedöms underlätta för gående och 
cyklister. Förtätnings-projekt ska ges prioritet bland olika detaljplane-projekt.  

- Effektiva godstransporter  
 
Framtagandet av ett planprogram för Marjarp möjliggör för logistikområdets fortsatta utveckling.  
Klimatsmart och hälsosam mat  
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- Främja hållbart lantbruk  

 

Översiktsplanen förespråkar förtätning framför exploatering av jordbruksmark. Exploatering av jordbruksmark 
innebär att marken inte kan användas för livsmedelsproduktion i framtiden. Jordbruk är av nationell betydelse 
och att brukningsvärd jordbruksmark ska få tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-intressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I fall att jordbruksmark måste exploateras 
eftersträvas att marken nyttjas effektivt.  
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster  

- Design för en hållbar livsstil  
 
Förtätning prioriteras och eftersträvas bland annat för att gynna gående, cyklister och kollektivt resande. Vid 
detaljplanering används checklistor för social hållbarhet, ekosystemtjänster samt grönyte-faktor. På så sätt 
eftersträvas möjlighet till ett håll-bart liv utifrån flera aspekter.  
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler  

- Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler  
 
Vid detaljplanering beaktas översvämningsrisk vid så kallade 100-års regn med beräknad klimatfaktor.  
Vid detaljplanering eftersträvas största möjliga flexibilitet vad gäller bland annat användning av marken. 

Nämndens delmål under Mål 1: 

1.6 Gående, cyklister och kollektivt resande ska gynnas så långt som möjligt. 

1.7 Framtida hållbar livsmedelsförsörjning säkras genom bevarande av jordbruksmark i linje med 
översiktsplanen och klimatstrategin 

Kommunikativa indikatorer 

1.1 Antal genomförda kommunikativa insatser med medborgare (Utöver plan- och bygglagens krav 

1.7 Kvadratmeter jordbruksmark i antagna detaljplaner som har fått ändrad användning 

1.7 Kvadratmeter jordbruksmark som tagits i anspråk i beviljade bygglov och förhandsbesked 

Mål 2 

Under rubriken ’Gestaltad Livsmiljö’ står det bland annat:  

- Gestaltad livsmiljö handlar om mer än bara estetik och utformning, det handlar även om att hållbarhet 
och kvalitet inte ska underordna sig kort-siktiga ekonomiska värden, 

- Gestaltad livsmiljö handlar om att ta till vara på den miljö som finns, att den bevaras för kommande 
generationer samt att nybyggnation ska förhålla sig till befintlig omgivande miljö. 

Under rubriken ’Dagvatten’ står det i första meningen att: Dagvattenplanen, som antogs år 2021, 
bidrar både till minskad klimatpåverkan samt uppfyllelse av både klimatstrategin, Agenda 2030 samt 
de nationella miljömålen. 

Mål 4 

Under rubriken Service och Tjänster står det: Byggnadsnämnden ska även tillhandahålla information 
angående effektiv och klimatsmart renovering i bygglovsärenden. 
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BUN 
Fullföljda studier och etablering på arbetsmarknaden:  
Den fortsatta samverkan (Med KAF) ska fokusera på fullföljda studier och arbetet utgår från 
begreppen hållbarhet, resursanvändning och kvalitét. 

KAN 
Omvärldsanalys: 

I texten om människor som är på flykt nämns klimatförändringar som en faktor som kan ändras 
oerhört drastiskt och snabbt. 

I texten om den digitala utvecklingen nämns även att tekniska lösningar kan bidra till att minska 
påverkan på klimatet 

Avslutande stycket i omvärldanalysen: ”Att möta och minska klimatförändringar har präglat mycket 
arbete nationellt och globalt under lång tid. Konsekvenserna av klimatförändringarna blir allt mer 
synbara. Enligt FNs klimatrapport som publicerades sommaren 2021 framgår att världen befinner sig 
i ett krisläge och är i stora behov av omställning för att bromsa de negativa effekterna.” 

Mål 1 

”En samverkansstruktur är under utveckling mellan KAF och barn- och utbildningsförvaltningen 
utifrån ett politiskt utredningsuppdrag. Den fortsatta samverkan ska fokusera på fullföljda studier och 
arbetet utgår från begreppen hållbarhet, resursanvändning och kvalitet.” 

Mål 4 

En lärande och utvecklande verksamhet: 

”Förvaltningen ska medvetet och med ett långsiktigt perspektiv bidra till kommunens minskade 
klimatavtryck. Genom arbetet med Möbellagret och utveckling av cirkulära varuflöden minskar 
konsumtionen av nyproducerade varor och förvaltningen bidrar till en delningsekonomi i linje med 
kommunens klimatstrategi.” 

Förväntade effekter: 

”Bidra aktivt till ett högre cirkulärt varuflöde och högre klimatmedvetenhet hos medarbetare” 

Investeringsbudget: 

”Även om verksamheterna har för avsikt att utveckla cirkulära varuflöden, exempelvis genom 
Möbellagret, kan behov uppstå av att köpa in viss typ av möbler därav budgeteras medel på posten 
Möbler.” 
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KFN 
Under huvudrubriken Vision, Mål och Styrning och Stad och landsbygd finns underrubriken Kulturens 
roll i gestaltande livsmiljöer: 

- Det är därför viktigt att kulturen ges en inkluderad plats i planeringen av attraktiva och hållbara 
samhällen genom satsningar på konstnärlig gestaltning, platser för kulturaktiviteter och bevarande av 
byggnader och kulturmiljöer. 

Dessutom kommer sedan en egen rubrik Miljö och klimat där det står: 
Västra Götalandsregionens klimatmål är att vara en fossiloberoende region till år 2030. Klimatstrategin 
förespråkar fyra arbetssätt: Föregångare, innovationer, klimatplanering och attraktiva samhällen. Här finns 
också fyra prioriterade fokusområden där god klimatnytta förväntas: Hållbara transporter, kli-matsmart och 
hälsosam mat, förnybara och resurs-effektiva tjänster och produkter samt sunda och klimatsmarta bostäder och 
lokaler. Falköpings kom-muns kommande klimatstrategi inspireras av den regionala strategin och kommer att 
påverka förvaltningen och nämndens arbete framåt.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har goda förutsättningar att vara föregångare genom verksamheternas utbud 
och att sprida kunskap. I samverkan med övriga förvaltningar och andra samhällsaktörer kan förvaltningen 
bidra med kompetens och innovativa lösningar för en klimatsmart kommun. 

Mål 4 

Under Strategi från Flerårsplan 2022-2024  står Klimatstrategin. Och under rubriken Planerade 
insatsområden står Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimatansvar samt effektivt hushålla 
med naturens resurser.  

KS 
Mål 2 

För att skapa ett attraktivare Falköping ska kommunstyrelsen under 2022 främst fokusera på boende, 
klimatomställning och att ta fram ett platsvarumärke. 

Boende 

Bland annat ska en ny trafikstrategi arbetas fram, som också stämmer överens med klimatstrategin. 

Kopplat till detta ska också en laddinfrastrukturplan tas fram. Dessutom ska en grönstrukturplan tas 
fram med syfte att skapa god livskvalitet, öka Falköpings attraktionskraft genom att säkerställa till-
gång till gröna rekreativa miljöer och biologisk mångfald, samt uppnå miljö- och folkhälsomål. 

Besöksnäring 

För att stärka Falköpings kommun som besöksmål pågår ett projekt om hållbar besöksnäring genom 
samarbetet Visit Hornborgasjön. Under 2022 fortsätter omställningen av arbetet med besöksnäringen 
med ett mycket tydligt hållbarhetsperspektiv. Kommunstyrelsen har antagit Västsvenska Turistrådets 
initiativ (Hållbarhetsklivet) vilket kommer synas i insatser, samarbeten, initiativ och aktiviteter. 
Hållbarhetsklivet, kommer att stärka vår destinationsutveckling, stärka Falköpings profil som en 
hållbar och framsynt besöksort. 

Klimat / klimatstrategi 2021 – 2030  
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Kommunstyrelsen leder och samordnar det kommunövergripande arbetet med klimatomställningen enligt 
kommunens klimatstrategi, både internt och externt. Målen i klimatstrategin handlar om att bli en klimatneutral 
kommun till år 2030. Utpekade fokusområden är:  

- Hållbara transporter  
- Klimatsmart och hälsosam mat  
- Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster  
- Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler  
- Förstärkning av kolsänkor  
- Lokal framställning av förnybar energi  
- Hållbara finanser  
- Utbildning och medskapande i klimatomställningen  

 
Nedan beskrivs kommunstyrelsens arbete utifrån fokusområdena i strategin. Där kopplas även de an kommun-
styrelsen antagna klimatlöftena på, och anger vilka av de satsningar som kommunens verksamheter ställer sig 
bakom i Västra Götalands kraftsamling ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.  

Hållbara transporter: 

Kommunstyrelsen leder kommunens organisations arbete med hållbara transporter genom att ta fram 
styrdokument som sätter ramarna och ger förutsättningar i enlighet med strategin. 

Klimatlöften 2022:  

- Vi har en laddplan för kommunen  
- Vi klimatväxlar tjänsteresor  
- Våra nya personbilar är klimatbonusbilar  
- Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal 
- Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer  
- Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 

Aktivitet Syfte och tillvägagångssätt Tidplan Kommunstyrelsens 
roll 

Uppföljning 

Klimatstyrande 
mötes- och 
resepolicy  
 

Kommunens anställda ska enligt 
klimatstrategin i så stor 
utsträckning som möjligt använda 
hållbara transportmedel i tjänsten, 
i linje med en klimatstyrande 
mötes- och resepolicy som även 
uppmuntrar klimatsmarta 
pendlingsresor till och från 
arbetet. 
 
Dessutom ska kommunen 
möjliggöra distansarbete och 
resfria möten med hjälp av 
digitala verktyg. Tjänsteresor som 
ändå görs ska ske med det mest 
klimatsmarta tillgängliga 
transportmedlet. 

2022 Projektledning Ärende till 
KS 

Utreda och ta 
fram förslag 
till 
transportpool 

En transportpool syftar till att 
skapa större effektivitet med 
hänsyn till ekonomi och miljö 

2022 Projektledning Ärende till 
KS 
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genom att nyttja kommunens 
fordon på bästa sätt. 
 
Transportpoolens ska ge 
förutsättningar för organisationen 
att uppfylla mötes- och 
resepolicyn 

 

Klimatsmart och hälsosam mat: 

Kommunstyrelsen arbetar med att främja hållbart lantbruk genom avvägningar vid exploatering av 
jordbruksmark. Kommunstyrelsen arbetar även med att utveckla en lokal matkultur tillsammans med 
näringslivet. 

Klimatlöften 2022:  

- Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål  
- Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster  
Vid detaljplanering används checklistor för social hållbarhet, ekosystemtjänster samt grönytefaktor. På så sätt 
eftersträvas möjlighet till ett hållbart liv utifrån flera aspekter.  
 

Klimatlöften 2022:  

- Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter  
- Vi möjliggör cirkulära arbetskläder  
- Vi använder cirkulära möbler  
- Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar  

Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 

Vid detaljplanering beaktas översvämningsrisk vid så kallade 100-års regn med beräknad 
klimatfaktor. Till privatpersoner och andra externa aktörer erbjuds energirådgivning. 

Klimatlöften 2022: 

- Vi genomför energieffektiviseringar 

Lokal framställning av förnybar energi 

Biogassystemet är ett kretslopp där matavfall tas tillvara för att framställa energi. Kommunstyrelsen 
ansvarar för utvecklingen av biogasanläggningen i Falköping. Dessutom ska ett förslag på strategi för 
solenergi och hur tak på kommunala fastigheter kan arrenderas ut till energiproducenter tas fram. 
Kommunen är även delägare i två vindkraftverk och är därmed delaktiga i att producera förnybar 
energi där. 

Klimatlöften 2022: 

- Vi installerar solenergi 
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Hållbara finanser 

Kommunstyrelsen arbetar med gröna lån och gröna placeringar, samt inköp och upphandling av 
klimatsmarta produkter. 

Klimatlöften 2022:  

- Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom gröna obligationer - Vi har en 
koldioxidbudget 

Utbildning och medskapande i klimatomställningen 

Kommunstyrelsen leder arbetet med att skapa kunskap och delaktighet internt i organisationen genom 
workshops och utbildningsinsatser. Detta görs även med medborgarna genom klimatdialoger och 
framarbetandet av gemensamma klimatavtal som medborgare kan välja att vara en del utav för att 
bidra till klimatomställningen. Inom näringslivet används befintliga nätverk och kontaktytor för att ta 
del av och ta fram kreativa lösningar samt skapa kunskap om klimatomställningen. 

Klimatlöften 2022:  

- Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet 

Kommunikativa indikatorer: 

Andel gröna lån, andel gröna placeringar, antal hektar av brukningsbar jordbruksmark som tas för 
annan exploatering, resande med stadstrafik, in- och utpendling, koldioxidutsläpp ton/inv, uppföljning 
koldioxidbudget, andel lokalproducerad energi 

Mål 4 

För att implementera de globala målen i Agenda 2030 på lokal nivå i Falköpings kommun fortsätter 
arbetet med att utbilda internt och externt i vad agendan är och hur den kan stärka kommunens 
styrning och ledning. Dessutom arbetas en modell och metod fram för att integrera de globala målen i 
kommunens styrsystem.  

Under Digitalisering/Digitaliseringsstrategi finns en aktivitet som heter livscykelhantering eftersom det 
är en inventering av distribuerat ägarskap så leder det också över en överblick av tillgängliga resurser – 
klimatsmart. 

Kommunikativa indikatorer: Andel miljöbilar av kommunens fordon, andel biogasfordon av 
kommunens fordon 

Ekonomiska förutsättningar 

Politisk justering:  

• 0,7 miljoner kronor – Förstärkt resurs för genomförande av klimatstrategin 
• 0,5 miljoner kronor – Framtagande av verktyg för mätning och uppföljning av utsläpp samt 

framtagande av koldioxidbudget (ett års kompensation) 

Fleråriga driftsprojekt 
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För att stärka arbetet mot mål 2, framförallt inom områdena miljö, energi, klimat och naturvård 

Lona naturreservat Väsmestorp, Pollineringslona restaurering av betesmarker på kommunägd mark, 
Grönstrukturplan inklusive pollineringsplan för Falköping, Floby och Stenstorp, Klimatklivet, 
Skogsstrategi, Kommunens Energi- och Klimatrådgivning,  

I ett förändrat klimat blir skyfallen vanligare och intensivare. En skyfallskartering ger en indikation på 
var samhället är sårbart för dessa händelser. Översvämningar har stor påverkan på viktiga funktioner 
i samhället och innebär stora kostnader för kommuner. Därför är det viktigt att detta arbete prioriteras. 

För att stärka arbetet mot mål 3 

Hållbar platsutveckling Hornborgasjön  

SMS 
Nämndens omvärldsanalys: 

”En omställning från fossila bränslen till fossilfria alternativ kommer innebära att andra krav ställs 
på samhällsplanering för lagring av dessa bränslen, t. ex. batterilager, vätgaslagring mm. Dessa typer 
av lagring spås även bli vanliga i byggnader och detta kommer att påverka bygglagstiftning, tillsyn 
och tillstånd.” 

Referat hämtat ur MSBs tidning Tjugofyra7: En fråga av växande betydelse är ju 
klimatförändringarna och dess konsekvenser. Strax börjar vårfloden och ungefär samtidigt startar 
säsongen för gräsbränder, och snart nog kommer skogsbrandssäsongen. Camilla Asp tf. 
generaldirektör MSB 

Dagens komplexa samhälle 

Flera av de typer av olyckor och katastrofer orsakade av klimat och terror, inträffar mer sällan, men 
när de väl inträffar så krävs omfattande insatser och dessutom ofta under lång tid.  

Mål 4 

”Förvaltningen förväntas arbeta i linje med den klimatstrategi 2021-2030 som Falköpings kommun 
har arbetat fram. För att nå god effekt ses samverkan som en bra metod. Tid och energi behöver 
läggas på samarbete med andra aktörer, alltifrån politiska och ideella krafter såväl som medarbetare, 
kunder och brukare.” 

SOC 
Mål 1 

Planerad aktivitet Syfte och beskrivning Förväntad effekt Ansvarig Koppling till Agenda 
2030/strategi 

Fortsätta arbeta 
med resurssmart 
äldreboende 

Köp in flergångsprodukter 
istället för engångsprodukter. 
Fortsätta process tillsammans 
med kostenheten på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
för att minska matsvinn 

Successivt 
minska 
verksamhetens 
klimatpåverkan 

Verksamhet 
äldreboende 

3,8,11 och 
klimatstrategin 
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Mål 4 

Planerad aktivitet Syfte och beskrivning Förväntad effekt Ansvarig Koppling till Agenda 
2030/strategi 

Resursoptimering 
vad gäller personal 
och lokaler 

Hitta synergieffekter där lokaler, 
bilar och liknande används 
optimalt. Hitta sätt att arbeta där 
personal arbetar så optimalt som 
möjligt utifrån givet uppdrag och 
den tid som finns.  
Sammanslagning av enheter för 
att optimera arbetstid. 

Bättre 
nyttjande av 
resurser utifrån 
miljö och 
hållbarhetspers
pektiv. 

Övergripande 10,11,12,13 och 
klimatstrategi 

 

Även verksamheternas miljöpåverkan behöver minska i framtiden. 

Planeringsförutsättningar: 

I avsnittet Verksamhetsmässiga risker och säkerheter i verksamhetsplanen står det såhär: ”De sex 
megatrenderna globalisering, demografi, individualisering, urbanisering, klimatförändring, teknik-
utveckling som identifierats i tidigare flerårsplan kvarstår. Det är förändringskrafterna som starkt på-
verkar såväl Sverige som övriga världen. Förändringar som kan utgöra möjligheter, hot eller både 
och. Oavsett behövs strategier för att möta förändringarna och då dra fördelar av dem.” 

 

TN 
Beslut 
Punkt 5: Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta hänsyn till kommunens 
klimatstrategi vid ny- och ombyggnation gällande: 

- installation av laddplatser till tjänstefordon 
- installation av solpaneler 

Mål 1 

Under Förebyggande insatser barn och unga står det i Delmål: att genom skolmåltiderna, på ett 
positivt och naturligt sätt, främja en hälsosam livsstil, och lära elever om hur vår livsmedels-
konsumtion påverkar hälsa och miljö. 

Mål 2 

En hållbar kommun med goda kommunikationer:  

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 fossilfri kommun år 2030. 

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

Delmål: att kommunens byggnader ska konverteras/byggas om till fossilfri uppvärmning 
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Delmål: att förvaltningens fordonsflotta/maskinpark ska konverteras till fossilfri drivning 

Under rubriken Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer med bra bostäder nämns ekosystemtjänster 
och biologisk mångfald samt att resurser ska tillvaratas och utvecklas. Dessutom är ett av två delmål 
formulerat på följande sätt: 

Delmål: att ta tillvara matavfall samt restprodukter från jordbruket, för att skapa biogödesel och 
biogas för att värna miljön och människors hälsa samt bidra till en levande landsbygd. 

Nämndens kommunikativa indikatorer: 

Gång- och cykelvägar som byggts ut, andel av TN:s fordon med fossilfria drivmedel helt och delvis, 
andel av kommunens fastigheter som har fossilfri uppvärmning, mängden behandlat rötbart organiskt 
material ökar, mängden producerat klimatneutralt bränsle från organiskt avfall ökar 

Mål 3 

Förvaltningen har även en ambition att försöka bidra till en utveckling av näringar inom den gröna 
sektorn samt öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor 

Under Infrastruktur som möjliggör etableringar finns ett delmål där det står:  att förvaltningen arbetar 
för att långsiktigt utveckla infrastrukturen i kommunen vad det gäller gator, gång och cykelbanor, 
ledningsnät för vatten och avlopp samt Marjarp 

Mål 4 

En lärande och utvecklande verksamhet: 

En annan del är att förvaltningen ska ha ett långsiktigt perspektiv på sina verksamheter i syfte att 
skapa ett miljömässigt hållbart samhälle som tar miljö- och klimatansvar för att göra ett så litet 
klimatavtryck som möjligt. 

Delmål: att optimera de system och processer förvaltningen har i förvaltningens verksamheter på ett 
så bra sätt som möjligt för att bli så ändamålsenliga som möjligt. 

Delmål: att genom att göra bra inköp och upphandlingar, minska förvaltningens klimatavtryck och 
därmed öka vårt miljöansvar 

Nämndens kommunikativa indikatorer med kopplingar till klimatstrategin:  

Kökens kökssvinn ska minska, kökens tillagningssvinn ska minska, tallrikssvinn i matsalarna ska 
minska, förbrukning av energi i ägda lokaler, svinnet dricksvatten ska minska 

Planeringsförutsättningar 

Kostavdelningen: Att möta och minska klimatförändringarna är ständigt närvarande i avdelningens 
arbete.  

Utifrån den framtagna, kommungemensamma, klimatstrategin fortsätter det framgångsrika arbetet 
med att minska matsvinnet och för att minska utsläppen av växthusgaser utifrån de livsmedel som köps 
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in och som serveras. (…) Sannolikt kommer ytterligare punkter från klimatstrategin att inkluderas i 
riktlinjerna. 

Fastighet: 

Falköpings kommuns föreslagna klimatstrategi 2021-2030 samt handlingsplan Giftfri Miljö 
kommer att innebära fördyrande investeringskostnader. 

Ett av fastighetsavdelningens mål är därför att minska energiförbrukningen per kvadratmeter. 

Städ: 

En av Falköpings kommuns målsättningar är att vara en miljökommun och en förebild i sitt 
miljöarbete. Kommunens tecknade avtal av städkemikalier och material är ett viktigt instrument för 
det fortsatta klimatarbetet. Inom avdelningen minimeras användning av kemikalier, impregnering görs 
för städklara moppar/dukar och kemikaliefria metoder används där möjlighet finns. 

Hållbar utveckling, tänka klimatsmart kräver en helhetssyn för att minska det sopavfall som 
avdelningen tar hand om. En förutsättning för cirkulär ekonomi är ett fortsatt arbete med att ändra 
beteende när varor tjänat ut så att de sorteras och inte hamnar bland de osorterade soporna. För att 
minska sopavfallet och nå hållbarhet och miljömål som kommunen har kan sortering och återvinning 
öka i verksamheterna. 

VA: 

Vartoftas projekt rustar även upp samhället för att på bättre sätt klara av klimatförändringar vad 
gäller översvämningsrisker. 

Biogas: 

Produktion av biogas för fordonsdrift minskar fossilberoendet med positiva effekter såväl för Sveriges 
självförsörjning som för klimatet. Biogödsel är ett fossilfritt alternativ då handelsgödsel produceras 
av fossilgas. De ekonomiska riskerna med en cirkulär ekonomi är att konkurrera prismässigt med 
fossilt producerad energi 

Verksamhetsmässiga risker och osäkerheter i Verksamhetsplanen 

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

- Upphandlingskriterier behöver tas fram ihop med upphandlingsjurist för övergripande, 
relevanta och genomförbara krav för att långsiktigt kunna nå miljömålen. 

- Budgetfördelning, för att uppfylla miljökraven krävs en omställning som innebär ökade 
kostnader då ny teknik och fossilfritt material ska fasas in. 

- Införande takt, vad blir klimatnyttan per krona innan ny teknik och nya fossilfria material är 
framtagna och beprövade. Kommer tekniken och materialet att hålla den tänkta livstiden? 

Personalplanering och kompetensförsörjning 
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VA: Förutom de generella utmaningarna med klimatstrategin och digitaliseringen kan 
resursplanering vara en utmaning under 2022. 

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsplanen (under rubriken Ekonomiska förutsättningar) 

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

Ekonomisk Underlag – Biogas: 

Inkomstbortfallet kan till del kompenseras med produktionsstöd samt intäkt från biogödsel när den 
blir certifierad enligt KRAV som är en hållbarhetsmärkning mer långtgående än EU-ekologisk 

Taxefinansierat re-/löpande investeringar 

Under 2021 har en förstudie gjorts som visar hur dagvattenhanteringen i Vartofta behöver rustas upp 
för att kunna minska bräddningar, men även för att klara framtida klimatförändringar i samhället. 
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 Kommunstyrelsen 

Redovisning av digitaliseringsstrategin utifrån 
nämndernas verksamhetsplaner för år 2022 

Information 

Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska årligen i verksamhetsplan 

beskriva hur nämnden kommande år ska arbeta med digitalisering utifrån 

beskrivna områden och målsättningar i denna digitaliseringsstrategi. Detta 

dokument sammanställer vilka skrivningar som respektive nämnd gör kring 

digitalisering i sin verksamhetsplan för 2022.      

Underlag 

Sammanställning av planerade insatser utifrån digitaliseringstrategin 

 

 

 

 

Edvin Ekholm 

Chef hållbar kommunikation 
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Uppföljning av Digitaliseringsstrategin 

Nämndernas uppdrag  

Samtliga nämnder i Falköpings kommun ska årligen i verksamhetsplan beskriva hur 

nämnden kommande år ska arbeta med digitalisering utifrån beskrivna områden och 

målsättningar i denna digitaliseringsstrategi. 

Detta dokument följer upp vilka skrivningar som respektive nämnd gör kring 

digitalisering. 

BUN 

Utifrån Falköpings kommuns strategi för digitalisering planerar barn- och 

utbildningsförvaltningen att arbeta med följande strategiska utvecklingsområden: 

 Planera personalschema för förskolan i systemet Tempus 

 Digital studiehandledning 

 Digitala möten som ett verktyg även när pandemirestriktioner inte kräver det 

 Integrationer och automatisering av processer kring elevers digitala enheter 

 AI i Google workspace 

 

BN 

Byggnadsnämnden kommer att fortsätta utveckla befintliga och införa nya digitala 

tjänster i sin verksamhet, i linje med antagen digitaliseringsstrategi. 

KS 

Kommunstyrelsen nämner följande områden och aktiviteter kopplat till 

digitalisering: 

 Utveckla digitala möjligheter till kvalitativa och långvariga 

medborgardialoger. 

 Modernisering av samarbetsplattformen – införa Teams 

 Trådlöst nätverk som tjänst 

 Livscykelhantering 

 Mäta digital mognad med DiMiOS 



 1 

 Etablera drift och förvaltning av IoT-plattform 

KAN 

Digitaliseringens möjligheter lyfts fram som nödvändiga för att Kompetens- och 

arbetslivsnämnden ska kunna bredda utbildningsutbud och effektivisera 

administrativa processer. Följande konkreta områden lyfts fram: 

 Se över möjligheten att automatisera handläggning av ekonomiskt bistånd. 

 Digitalisera ansöknings- och antagningsprocessen för elever inom den 

kommunala vuxenutbildningen 

KFN 

Kultur- och fritidsnämnden lyfter fram en gjord investering i ett nytt 

verksamhetssystem som en viktig möjlighet till effektivisering och ökad 

servicenivå. Med strategiska utvecklingsmedel har nämnden för avsikt att göra en: 

 Digital transformation på bibliotek och museum 

SMS 

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg lyfter följande områden och 

aktiviteter inom digitaliseringsområdet 

 Digitalisera Effektiv samordning för trygghet (EST) 

 Virtuellt system för övning av befäl 

SN 

Socialnämnden lyfter följande områden och aktiviteter inom digitaliseringsområdet: 

 Arbete mot en digitaliserad socialtjänst  

 Identifiera teknikstöd för äldre för att förebygga ensamhet, öka delaktighet 

och självständighet 
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§ 22 Dnr 2022/00063 

Åtgärder för att möjliggöra för utökad kollektivtrafik 
Ålleberg center 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att prioritera åtgärder som syftar till att 

möjliggöra en förlängning av linje 3 i stadsbusstrafiken. 

Bakgrund 

Handelsområdet Ålleberg center växer och nya etableringar sker 

kontinuerligt. Det nyaste området startade år 2019 då Biltema öppnade sin 

verksamhet. Under hösten 2021 öppnade även Jula och Willys på detta 

område, som är i ett fortsatt expansivt skede med flera etableringar på gång. 

Stadsbusstrafiken i Falköping når inte ut till detta område. Det saknas även 

vissa kopplingar för gående och cyklister mellan områdena, vilket innebär en 

icke trafiksäker miljö för de oskyddade trafikanterna. 

   

Många av Västtrafiks resenärer har hört av sig till kommunen om en önskad 

förlängning av stadstrafiken för att nå det nyaste området med 

kollektivtrafik. Statistik från Västtrafik visar att antalet avstigande har ökat 

vid hållplats Warodells väg, som är ändhållplats idag, sedan fler etableringar 

öppnat söder om väg 47. Idag är situationen som sådan att oskyddade 

trafikanter förflyttar sig till fots från dagens hållplatsläge Warodells väg och 

från Coop tvärs över väg 47, där passager och lämpliga alternativ för att ta 

sig över vägen saknas. Kommunen ansvarar för infrastruktur och 

trafiksäkerhet, Västtrafik är ansvarig för trafikeringen av kollektivtrafiken. 

  

Falköpings kommun har sedan en tid tillbaka fört dialog med Västtrafik om 

en förlängning av linje 3  och att den skulle kunna ha stopp vid befintliga 

hållplatser (där regionbussar idag stannar) mellan cirkulationsplatserna på 

väg 46. Västtrafik har annonserat att de ser att det finns tillräckligt 

reseunderlag för att göra en förlängning av linje 3.  I dagsläget är 

hållplatsläge Warodells väg en ändhållplats, vilket medger att den är ensidig 

det är bara hållplats på ena sidan vägen. I den föreslagna linjeförlängningen 

kommer Warodells väg inte längre vara en ändhållplats utan en hållplats på 

sträckan, och då krävs att hållplatsen blir dubbelriktad så att resenärerna kan 

resa i båda riktningar. Detta är en förutsättning för att linjeförlängningen ska 

ske. Kommunen kommer i detta fall därför behöva möta upp med 

infrastruktur för hållplatsläget, anslutande gång- och cykelbanor samt en 

trafiksäker passage på Hollendergatan i anslutning till Bangatan. 

Västtrafik har två olika fönster under ett år för att ändra trafikering och 

tidtabeller. Detta kräver också ett antal månaders planeringstid innan 

genomförande. Genom dialog med Västtrafik har en överenskommelse gjort 

att trafikeringen av linjeförlängningen av linje 3 kan starta redan i juni 2022. 

Detta förutsätter att kommunen har infrastruktur för ytterligare hållplatsläge 

Warodells väg, anslutande gång- och cykelbanor samt trafiksäker passage på 
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plats under första halvan av 2023. Vad gäller trafiksäkerheten har 

kommunen ett ansvar att lösningen inte dröjer. Det är därför nödvändigt att 

åtgärderna och denna investering bereds och ingår i budgetarbetet hösten 

2022  

Förvaltningens bedömning 

För att möjliggöra en förlängning av linje 3 behöver en ny hållplats byggas 

vid Warodells väg (bakom Ö&B/Jem & Fix). Västtrafik godkänner en 

tidigare trafikförändring fr.o.m. juni 2022 under premisserna att denna 

hållplats kommer att ha byggstart i början av 2023. Detta då det finns en stor 

efterfrågan på en förlängd linjedragning redan idag och med fler etableringar 

så kommer den efterfrågan öka ytterligare. Förvaltningen ställer sig bakom 

ett beslut som innebär att åtgärderna utförs då det dels finns efterfrågan på en 

förlängd linjedragning och dels för att risken för olyckor ökar när individer 

tar sig till fots över ex. väg 47.  Denna investering är en långsiktigt hållbar 

lösning för att koppla samman handelsområdet med kollektivtrafik, samt att 

öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter/kunder/resenärer.  

Finansiering 

Budgetprocessen påbörjas under våren 2022 och de formella besluten tas i 

november 2022. Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 3,5 miljoner 

kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-09 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförv. Hållbar utveckling 

 

Ida Elf   Infrastrukturstrateg      ida.elf@falkoping.se  

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

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

Åtgärder för att möjliggöra för utökad kollektivtrafik 
Ålleberg center 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att prioritera åtgärder som syftar till att 

möjliggöra en förlängning av linje 3 i stadsbusstrafiken. 

Bakgrund 

Handelsområdet Ålleberg center växer och nya etableringar sker 

kontinuerligt. Det nyaste området startade år 2019 då Biltema öppnade sin 

verksamhet. Under hösten 2021 öppnade även Jula och Willys på detta 

område, som är i ett fortsatt expansivt skede med flera etableringar på gång. 

Stadsbusstrafiken i Falköping når inte ut till detta område. Det saknas även 

vissa kopplingar för gående och cyklister mellan områdena, vilket innebär en 

icke trafiksäker miljö för de oskyddade trafikanterna. 

   

Många av Västtrafiks resenärer har hört av sig till kommunen om en önskad 

förlängning av stadstrafiken för att nå det nyaste området med 

kollektivtrafik. Statistik från Västtrafik visar att antalet avstigande har ökat 

vid hållplats Warodells väg, som är ändhållplats idag, sedan fler etableringar 

öppnat söder om väg 47. Idag är situationen som sådan att oskyddade 

trafikanter förflyttar sig till fots från dagens hållplatsläge Warodells väg och 

från Coop tvärs över väg 47, där passager och lämpliga alternativ för att ta 

sig över vägen saknas. Kommunen ansvarar för infrastruktur och 

trafiksäkerhet, Västtrafik är ansvarig för trafikeringen av kollektivtrafiken. 

  

Falköpings kommun har sedan en tid tillbaka fört dialog med Västtrafik om 

en förlängning av linje 3  och att den skulle kunna ha stopp vid befintliga 

hållplatser (där regionbussar idag stannar) mellan cirkulationsplatserna på 

väg 46. Västtrafik har annonserat att de ser att det finns tillräckligt 

reseunderlag för att göra en förlängning av linje 3.  I dagsläget är 

hållplatsläge Warodells väg en ändhållplats, vilket medger att den är ensidig 

det är bara hållplats på ena sidan vägen. I den föreslagna linjeförlängningen 

kommer Warodells väg inte längre vara en ändhållplats utan en hållplats på 

sträckan, och då krävs att hållplatsen blir dubbelriktad så att resenärerna kan 
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resa i båda riktningar. Detta är en förutsättning för att linjeförlängningen ska 

ske. Kommunen kommer i detta fall därför behöva möta upp med 

infrastruktur för hållplatsläget, anslutande gång- och cykelbanor samt en 

trafiksäker passage på Hollendergatan i anslutning till Bangatan. 

 

Västtrafik har två olika fönster under ett år för att ändra trafikering och 

tidtabeller. Detta kräver också ett antal månaders planeringstid innan 

genomförande. Genom dialog med Västtrafik har en överenskommelse gjort 

att trafikeringen av linjeförlängningen av linje 3 kan starta redan i juni 2022. 

Detta förutsätter att kommunen har infrastruktur för ytterligare hållplatsläge 

Warodells väg, anslutande gång- och cykelbanor samt trafiksäker passage på 

plats under första halvan av 2023. Vad gäller trafiksäkerheten har 

kommunen ett ansvar att lösningen inte dröjer. Det är därför nödvändigt att 

åtgärderna och denna investering bereds och ingår i budgetarbetet hösten 

2022  

Förvaltningens bedömning 

För att möjliggöra en förlängning av linje 3 behöver en ny hållplats byggas 

vid Warodells väg (bakom Ö&B/Jem & Fix). Västtrafik godkänner en 

tidigare trafikförändring fr.o.m. juni 2022 under premisserna att denna 

hållplats kommer att ha byggstart i början av 2023. Detta då det finns en stor 

efterfrågan på en förlängd linjedragning redan idag och med fler etableringar 

så kommer den efterfrågan öka ytterligare. Förvaltningen ställer sig bakom 

ett beslut som innebär att åtgärderna utförs då det dels finns efterfrågan på en 

förlängd linjedragning och dels för att risken för olyckor ökar när individer 

tar sig till fots över ex. väg 47.  Denna investering är en långsiktigt hållbar 

lösning för att koppla samman handelsområdet med kollektivtrafik, samt att 

öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter/kunder/resenärer.  

Finansiering 

Budgetprocessen påbörjas under våren 2022 och de formella besluten tas i 

november 2022. Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 3,5 miljoner 

kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-09 

Beslutet ska skickas till 

Infrastrukturstrateg, Ida Elf 

Gatuchef, Fredrik Johansson 

Ekonomiavdelningen 

Västtrafik 

 

 

Ida Elf 

Infrastrukturstrateg 
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 Kommunstyrelsen 

Avsiktsförklaring med Skövde kommun avseende 
arbete med gemensam anläggning för 
flygklubbsverksamhet 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

avsiktsförklaring med Skövde kommun avseende arbete med 

gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021, § 19 att ge 

kommundirektören i uppdrag att utreda framtida alternativ till 

flygplatsområdet i Falköping.  

Beslutet togs mot bakgrund av att Falköpings tätort växer och att utreda ett 

alternativ som innebär en avveckling eller flytt av flygplatsen skulle skapa 

centrala exploaterings- och utvecklingsmöjligheter för staden. 

Utredningen pågår fortfarande och har inte avslutats. Under denna tid har 

Skövde kommun identifierat sitt flygplatsområde som möjligt 

exploateringsområde för industrier och andra verksamheter. Det pågår inom 

Skövde kommun ett detaljplanearbete för att ställa om Locketorp, där 

Skövde flygplats är belägen, till verksamhetsområde för industri. 

Det har därför från Skövde kommuns sida uppmärksammats en möjlighet till 

samarbete kommunerna emellan för att säkerställa att 

flygklubbsverksamheterna på bästa sätt kan fortsätta sin verksamhet. 

För att formalisera arbetet har ett förslag till avsiktsförklaring tagits fram 

gemensamt av Skövde kommun och Falköpings kommun. Syftet med 

avsiktsförklaringen är att med gemensamt engagemang verkar för att 

tillhandahålla en gemensam anläggning för flygklubbsverksamhet. 

Avsiktsförklaringen innebär att Falköpings kommun åtar sig att verka för att 

flygklubbarna i Skövde kommun ska ha möjlighet att nyttja Falköpings 

befintliga flygplats, och beroende på utfallet av den pågående utredningen 

om en möjlig omlokalisering av Falköpings flygplats fortsätta nyttja 
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flygplatsen eller erbjudas möjlighet att nyttja en framtida gemensam 

anläggning.  

Falköpings kommun ska även verka för att möjliggöra för Skövde kommun 

eller dess flygklubbar att hyra hangarer samt föreningslokal/klubbhus vid 

Falköpings flygplats eller upplåta mark att uppföra sådana lokaler på. 

Skövde kommun åtar sig att hyra hangarer samt föreningslokal/klubbhus på 

Falköpings flygplats.  

Kommundirektören i respektive kommun kommer att ha ansvar för arbetet 

utifrån avsiktsförklaringen.   

Ett samarbete kommunerna emellan kring flygplatsområde på en central 

plats i tätorten kan ses som en fråga av principiell beskaffenhet och därför 

ska kommunfullmäktige ta ställning till den.  

Innan någon ytterligare fördjupning av samarbetet sker bör ett mer detaljerat 

samverkansavtal tas fram mellan parterna.  

Finansiering 

Av avsiktsförklaringen framgår att Skövde kommun ska stå för samtliga 

merkostnader som Falköpings kommun orsakas med anledning av att 

flygklubbarna i Skövde kommun erbjuds plats vid Falköpings flygplats. 

Beslutsunderlag 

Ordförandeförslag, 2022-02-21 

Avsiktsförklaring, 2022-02-23 

Beslutet ska skickas till 

Skövde kommun 

Pia Alhäll, kommundirektör  

 

 

Adam Johansson  

Kommunstyrelsens ordförande  



 

 

 

 

AVSIKTSFÖRKLARING 

 

mellan 

 

SKÖVDE KOMMUN 

 

och 

 

FALKÖPINGS KOMMUN 

 

avseende 

 

ARBETE MED GEMENSAM ANLÄGGNING FÖR FLYGKLUBBVERKSAMHET  

 

  



 

Denna avsiktsförklaring, nedan benämnd Avsiktsförklaringen, har ingåtts mellan 

Skövde kommun, 212000-1710 och Falköpings kommun, 212000-1744. I vad mån åta-

ganden avser såväl Skövde som Falköpings kommun gemensamt benämns dessa som 

”Parterna”.   

1. Bakgrund 

1.1. Skövde kommun har identifierat sitt flygplatsområde som möjligt exploaterings-

område för industrier och andra verksamheter. Exploateringsmöjligheterna skapar 

förutsättningar för tillväxt och Skövdes utveckling. Skövde kommun bedriver ett på-

gående detaljplanearbete för att ställa om Locketorp, där Skövde flygplats idag är belä-

gen, till verksamhetsområde för industri.  

I Falköpings kommun pågår ett utredningsarbete kring framtida alternativ för flyg-

platsområdet i Falköping. Syftet med utredningen är att klargöra förutsättningar för 

omlokalisering av pågående verksamheter inom flygplatsområdet och på så sätt skapa 

exploateringsmöjligheter.  

1.2. Vid en avveckling av flygplatsverksamheten inom respektive kommun kvarstår ett 

behov av att möjliggöra för flygklubbsverksamhet.  

 

2. Syfte 

2.1. Denna avsiktsförklaring är en uttalad avsikt för Parternas vilja att med gemensamt 

engagemang verka för att tillhandahålla en gemensam anläggning för flygklubbsverk-

samhet. 

 

3. Lojalitet och samverkan 



 

3.1. Parterna ska, så som jämbördiga, på ett förtroendefullt sätt samarbeta med 

varandra och inom ramen för samarbetet ta hänsyn till varandras berättigade intres-

sen. Samarbetet ska präglas av öppenhet och förtroende samt möjliggöra effektiva ge-

nomföranden av de processer som krävs för fullgörandet. Parterna ska förse varandra 

med information som är av betydelse för samarbetet i ett tidigt skede och ge varandra 

insyn i frågor som samverkan berör.  

 

4. Parternas åtaganden 

4.1. Denna avsiktsförklaring avser en samverkan kring att, inom ramen för respektive 

kommuns uppdrag, utreda förutsättningarna för en möjlig placering av en framtida 

alternativ gemensam anläggning för flygklubbverksamhet.  

4.2. Parterna är även överens om att skapa förutsättningar för att de flygklubbar som 

idag nyttjar Skövde flygplats ska kunna ha möjlighet att fortsätta utöva sin verksam-

het, oaktat nedläggningen av Skövde flygplats. Parterna kommer att verka för att dessa 

flygklubbar ska ha möjlighet att nyttja Falköpings befintliga flygplats i samarbete med 

de klubbar som bedriver befintlig verksamhet på Falköpings flygplats.  Beroende på 

utfallet av utredningarna kring en möjlig omlokalisering, ska flygklubbsverksamheten 

erbjudas fortsätta att nyttja Falköpings flygplats eller erbjudas möjlighet att nyttja den 

framtida gemensamma anläggningen.  

4.3. Falköpings kommun ska verka för att möjliggöra för Skövde kommun eller annan 

part att hyra hangarer samt föreningslokal/klubbhus vid Falköpings flygplats eller 

upplåta mark till Skövde kommun eller annan part att uppföra dessa lokaler på.  

4.4. Skövde kommun åtar sig att hyra hangarer samt föreningslokal/klubbhus på Fal-

köpings flygplats eller stå samtliga kostnader för uppförande av dessa.  

4.5. Parterna ska gemensamt verka för att erforderliga avtal ska komma tillstånd med 

berörda parter.  

 



 

5. Organisation 

Ansvarig för att genomföra Avsiktsförklaringen är kommundirektören i respektive 

kommun. Kommundirektören har ansvaret för att en arbetsgrupp med representanter 

från varje kommun utses.  

 

6. Tidplan 

6.1. Parternas ambition är att Skövdes flygklubbar ska kunna erbjudas möjlighet att 

använda Falköpings flygplats samt hangar på flygplatsen från hösten 2022 men inte 

senare än från den 1 januari 2023.  

6.2.  Skövde kommun och Falköpings kommun ska omgående påbörja arbetet, inom 

ramen för respektive kommuns uppdrag, med att utreda förutsättningarna för en möj-

lig placering av en framtida alternativ gemensam anläggning för flygklubbverksam-

het.  

6.3. För det fall Falköpings kommun fattar beslut om att omlokalisera sin flygplats ska 

ett arbete med att etablera ett gemensamt flygfält för flygklubbverksamhet ske. Tid-

planen får utgå från vad som anses lämpligt utifrån det fattade beslutet.  

 

7. Förutsättningar 

7.1. Avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Skövde 

kommun samt Falköpings kommun godkänner densamma.  

7.2. Parterna är överens om att Avsiktsförklaringen endast visar parternas vilja och av-

sikt gentemot varandra. Avsiktsförklaringen är inte ett bindande avtal. 

7.3. Innan parterna fördjupar sitt samarbete ytterligare utifrån denna avsiktsförkla-

ring ska ett samarbetsavtal ingås som mer detaljerat reglerar bland annat parternas 

åtaganden och fördelning av kostnader.  



 

 

8. Kostnader 

8.1. Skövde kommun står för samtliga merkostnader som Falköpings kommun orsakas 

med anledning av att flygklubbarna i Skövde kommun erbjuds plats vid Falköpings 

flygplats. Kostnaderna omfattar exempelvis, men inte uttömmande, kostnader för 

hyra av hangarer, föreningslokal/klubbhus. Avsiktsförklaringen ger i övrigt inte någon 

av parterna några rättigheter eller skyldigheter mot varandra.  

 

9. Ändringar 

9.1. Ändringar av och tillägg till denna avsiktsförklaring ska vara skriftliga och under-

tecknande av Parterna för att vara bindande. 

 

10. Tvistelösning 

10.1. Tvist i anledning av Avsiktsförklaringen ska i första hand försöka lösas genom 

förhandling mellan parterna. I vad mån detta visar sig ogörligt ska tvisten avgöras av 

allmän domstol.  

 

 

För Skövde kommun   För Falköpings kommun 

Datum:     Datum:  

 

 



 

_________________________  

 ___________________________ 

Katarina Jonsson   Adam Johansson 

Kommunstyrelsens ordf.   Kommunstyrelsens ordf. 

 

 

------------------------------------------  ---------------------------------------------- 

Tomas Fellbrandt   Pia Alhäll 

Kommundirektör   Kommundirektör  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
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§ 14 Dnr 2022/00033 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022. 

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 2022 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.  

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 år 2022.  

Finansiering 

Beslutet i sig föranleder inga kostnader. 
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2022-03-02 
 

 

  
 

 
Justerarnas signaturer 

Digital justering 
  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-02-08 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022, 2022-02-08  

Riskvärde för kommunstyrelsens interkontrollpunkter 2022, 2022-02-08  

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunledningsförv. Hållbar kommunikation 

 

Per Larsson   Kommunutvecklare      per.a.larsson@falkoping.se  

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

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

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

2022-02-08 

KS 2022/00033  
 

 

 

 
 

 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2022. 

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 2022 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.  
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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 år 2022.  

Finansiering 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-02-08 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022, 2022-02-08  

Riskvärde för kommunstyrelsens interkontrollpunkter 2022, 2022-02-08  

Beslutet ska skickas till 

Samtliga förvaltningschefer och nämnder 

Kommunrevisionen 

Pia Alhäll, kommundirektör  

Magnus Fleischer, ekonomichef 

Internkontrollgruppen 

Falköpings Hyresbostäder AB 

 

 

 

Per Larsson 

Kommunutvecklare 



Ekonomi Förtroende

Leverantörstrohet 2 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

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



Löpnr Område Kontrollpunkt

Kort beskrivning av 

kontrollpunkten

1 Kommunövergripande Leverantörstrohet Inköp av varor och 

tjänster ska göras från 

korrekt 

avtalsleverantör

2 Kommunstyrelsen Bevakning av 

avtalstid

Leverantörsavtal ska 

ha en bevakningstid 

3 Kommunstyrelsen Undertecknande av 

handlingar

Handlingar ska 

undertecknas av rätt 

delegat

4 Kommunstyrelsen Utbetalningar Utbetalningar ska 

göras av behörig 

personal

5 Kommunstyrelsen Barnkonventionen Kommunstyrelsens 

efterlevnad av 

barnkonventionen



Riskformulering Kontrollåtgärd

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

Risken att leverantörsavtalens 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 leverantörsavtal är 

under bevakning

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

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

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



Kontrollmetod Kontrollfrekvens Ansvararig  för kontrollen

Kontroll av genomförda inköp Årsvis Inköpssamordnaren

Stickprov Löpande under året Kansliavdelningen

Stickprov Löpande under året Kansliavdelningen

Stickprov Löpande under året Ekonomiavdelningen

Stickprov Löpande under året Utveckling och processledning
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§ 15 Dnr 2022/00072 

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 
2021 och ombudgetering av investeringsmedel  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsredovisning 

år 2021. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera 

investeringsprojektet Infartsskyltar om 2 000 tkr från år 2021 till år 2022. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera mark- 

och exploateringsprojekten om 28 500 tkr från år 2021 till år 2022. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens verksamhet styrs till stor del av Falköpings kommuns 

övergripande mål, vilka är följande. 

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en 

tillitsbaserad styrning  

Kortfattad samlad bedömning av kommunstyrelsens delmål 

Inom mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. Riktade 

insatser så som föräldraskapsstöd har försenats eller förhindrats på grund av 

covid-19, och arbetslösheten bland framförallt yngre och utrikesfödda har 

ökat under pandemin. Samtidigt har mer resurser kunnat läggas på interna 

strukturer, så som ett kommunövergripande trygghetsarbete och samarbete 

mellan vuxenutbildning och näringsliv. Den stärkta samverkan skapar 

förutsättningar för att arbetet mot ett socialt hållbart Falköping har en stark 

grund att stå på när arbetet kan bli mer utåtriktat.  

Inom mål 2 – Skapa förutsättning för ett attraktivt Falköping, den antagna 

klimatstrategin ger kommunen förutsättningar för att fortsätta vara attraktiv i 

framtiden genom att samla kommunens verksamheter mot en hållbar framtid. 

Under mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, det 

syns att den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum 

lyckas väl med ett idag aktivt område.  

Vägen till en tillitsstyrd organisation under mål 4 tar allt mer form genom 

arbete som konkretiserar begreppen och samlar organisationen. 

Kommunstyrelsens resultat 

Kommunstyrelsens resultat för år 2021 blev ett överskott om 847 tkr.  
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Kommunledningsförvaltningen visar på ett överskott. Det som några 

verksamheter har underskott, balanserats upp av andra verksamheters 

överskott. 

Underskott finns inom Näringsliv och verksamheterna Camping och Stugby  

samt Slalombacken. Under året har ett par vakanser inte tillsats. Detta 

medförde överskott inom personalkostnader. 

Utfallet inom samverkan och samordning beror till största delen överskottet 

från den återbetalning som Miljösamverkan östra Skaraborg. 

Avvikelsen mot budget inom Politik beror på ej budgeterade 

konsultkostnader samt högre arvodeskostnader inom kommunstyrelsen. 

Inom kommunfullmäktige beror överskottet på grund av inställda möten 

under året vilket genererar mindre utbetalda arvoden mot planerad budget. 

Resultat för kommunstyrelsens investeringar blev 4 961 tkr. Ett överskott om 

ca 2 900 tkr mot budget. Avvikelsen beror på ett par projekt som inte har 

blivit genomförda. 

Resultat för Mark- och exploateringsprojekten blev 2 361 tkr. Avvikelsen 

beror på det statliga bidrag som inbetalades från Naturvårdsverket 

Klimatklivet 2019, om 23 500 tkr år 2021.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2021. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anhålla om 

ombudgeteringar från år 2021 till år 2021 enligt framtaget förslag. 

Ombudgeteringar för kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutas av 

kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-07 

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning år 2021       

  

 

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 verksamhetsredovisning år 2021 
och ombudgetering av investeringsmedel  

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsredovisning 

år 2021. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera 

investeringsprojektet Infartsskyltar om 2 000 tkr från år 2021 till år 2022. 

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera mark- 

och exploateringsprojekten om 28 500 tkr från år 2021 till år 2022. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens verksamhet styrs till stor del av Falköpings kommuns 

övergripande mål, vilka är följande. 

1. Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 

2. Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

3. Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en 

tillitsbaserad styrning  

Kortfattad samlad bedömning av kommunstyrelsens delmål 

Inom mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. Riktade 

insatser så som föräldraskapsstöd har försenats eller förhindrats på grund av 

covid-19, och arbetslösheten bland framförallt yngre och utrikesfödda har 

ökat under pandemin. Samtidigt har mer resurser kunnat läggas på interna 

strukturer, så som ett kommunövergripande trygghetsarbete och samarbete 

mellan vuxenutbildning och näringsliv. Den stärkta samverkan skapar 

förutsättningar för att arbetet mot ett socialt hållbart Falköping har en stark 

grund att stå på när arbetet kan bli mer utåtriktat.  

Inom mål 2 – Skapa förutsättning för ett attraktivt Falköping, den antagna 

klimatstrategin ger kommunen förutsättningar för att fortsätta vara attraktiv i 

framtiden genom att samla kommunens verksamheter mot en hållbar framtid. 
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Under mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas, det 

syns att den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum 

lyckas väl med ett idag aktivt område.  

Vägen till en tillitsstyrd organisation under mål 4 tar allt mer form genom 

arbete som konkretiserar begreppen och samlar organisationen. 

Kommunstyrelsens resultat 

Kommunstyrelsens resultat för år 2021 blev ett överskott om 847 tkr.  

Kommunledningsförvaltningen visar på ett överskott. Det som några 

verksamheter har underskott, balanserats upp av andra verksamheters 

överskott. 

Underskott finns inom Näringsliv och verksamheterna Camping och Stugby  

samt Slalombacken. Under året har ett par vakanser inte tillsats. Detta 

medförde överskott inom personalkostnader. 

Utfallet inom samverkan och samordning beror till största delen överskottet 

från den återbetalning som Miljösamverkan östra Skaraborg. 

Avvikelsen mot budget inom Politik beror på ej budgeterade 

konsultkostnader samt högre arvodeskostnader inom kommunstyrelsen. 

Inom kommunfullmäktige beror överskottet på grund av inställda möten 

under året vilket genererar mindre utbetalda arvoden mot planerad budget. 

Resultat för kommunstyrelsens investeringar blev 4 961 tkr. Ett överskott om 

ca 2 900 tkr mot budget. Avvikelsen beror på ett par projekt som inte har 

blivit genomförda. 

Resultat för Mark- och exploateringsprojekten blev 2 361 tkr. Avvikelsen 

beror på det statliga bidrag som inbetalades från Naturvårdsverket 

Klimatklivet 2019, om 23 500 tkr år 2021.  

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

kommunstyrelsens verksamhetsredovisning för år 2021. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anhålla om 

ombudgeteringar från år 2021 till år 2021 enligt framtaget förslag. 

Ombudgeteringar för kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutas av 

kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-07 

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning år 2021       

Beslutet ska skickas till 

Pia Alhäll, kommundirektör 

Susanne Beijbom, ekonom 

Per Larsson, utvecklingsledare 

Edvin Ekholm, avdelningschef utveckling och processledning 

Ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 
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Datum: 16 mars 2022 Kommunstyrelsen 

produktion: falköpings kommun, kommunledningsförvaltningen 

 

Nämndens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning 2021. 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera investeringsprojektet 

Infartsskyltar om 2 000 tkr från år 2021 till år 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera mark- och exploate-

ringsprojekten om 28 500 tkr från år 2021 till år 2022.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens ordförande: Adam Johansson 
  0515 – 88 52 79 
  adam.johansson@falkoping.se 
 
Förvaltningschef: Pia Alhäll 
  0515 – 88 52 04 
  pia.alhall@falkoping.se 
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NÄMNDSBERÄTTELSE 

2 I kommunstyrelsen I verksamhetsredovisning för år 2021  

Nämndsberättelse 

Inledning 

syfte 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 

stöd för uppföljning och analys av föregående verk-

samhetsår. Verksamhetsredovisningen syftar även 

till att visa hur mål och ambitioner samspelat med 

nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i 

nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra 

till kommunfullmäktiges övergripande mål och re-

sultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behö-

ver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär så-

väl nationell styrning som kommunal styrning kan 

redovisas i rapporten.   

nämndens uppdrag 

Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och sam-

ordna den kommunala organisationen och ha över-

blick över nämndernas verksamhet samt den verk-

samhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommun-

styrelsen har ett övergripande ansvar för den eko-

nomiska förvaltningen samt beredning av ärenden 

till kommunfullmäktige och ansvarar även för att 

verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunledningsförvaltningen lyder under 

kommunstyrelsen 

Kommunledningförvaltningens uppdrag är att leda 

de strategiska kommunövergripande utvecklings-

processerna. Kommunledningförvaltningens övergri-

pande roll är att samordna, styra, stödja, utveckla 

och följa upp kommunstyrelsens beslut och uppdrag. 

Kommundirektören leder kommunledningsförvalt-

ningen och är tillika chef för övriga nämnders för-

valtningschefer och är länken till politikerna i kom-

munstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen utgår 

från kommunens helhetsperspektiv och har därmed 

en tydlig roll som styrande och stödjande i de strate-

giska och kommungemensamma frågorna med syfte 

att uppnå maximalt resursutnyttjande och en god 

kvalitet.  

I kommunledningsförvaltningen ingår 

ansvarsområdena ekonomi, hållbar kommunikation, 

hållbar utveckling, näringsliv, stadsbyggnad och hr. 
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ekonomi 

Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiad-

ministration samt samordnar kommunens budget-, 

uppföljnings- och årsredovisningsarbete samt arbetet 

med inköp, upphandlingar och statistik. 

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, in-

formationssäkerhet, beredningsprocesser, juridiskt 

stöd, diarium och arkiv, utveckling inom IT och tele-

foni, digitalisering och demokratiutveckling. 

hållbar utveckling  

Avdelningen har uppdraget att arbeta aktivt med att 

främja och skapa långsiktig hållbar utveckling med 

fokus på mångfald, folkhälsa, miljö, klimat, infra-

struktur, logistik, samt internationella frågor och ut-

veckling av det systematiska kvalitetsarbetet internt. 

stadsbyggnadsavdelningen 

Avdelningen arbetar med strategisk fysisk planering, 

mark- och exploatering samt naturvård på uppdrag 

av kommunstyrelsen. Avdelningen servar byggnads-

nämnden som myndighetsnämnd, som i sin tur har 

lagkrav på att tillhandahålla vissa tjänster och utöva 

visst arbete, som bland annat handlar om service och 

tillsyn. 

näringsliv 

Avdelningen har uppdraget att arbeta med närings-

livsutveckling och utveckling av besöksnäring ge-

nom att skapa goda förutsättningar för lokal närings-

livsutveckling genom ett lokalt engagemang.  Avdel-

ningen ska också finnas som en aktiv och naturlig 

part i det lokala, regionala och nationella utveckl-

ingsarbetet. 

hr 

Avdelningen har uppdrag att leda, samordna och 

följa upp kommunens utveckling inom personalom-

rådet samt vara ett stöd för chefer och medarbetare 

och bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. 

De personalstrategiska medlen syftar till att utifrån 

kommunens mål prioritera insatser inom kompetens-

utveckling samt införa verktyg och metoder för stän-

diga förbättringar. 

Samverkan och samordning 

Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har 

gemensamt myndighetsansvar med andra kommu-

ner. 

Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet 

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) som har ett 

myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsom-

rådet. 

Skaraborgs Kommunalförbund utgör plattformen för 

gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Ska-

raborgs 15 kommuner. 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-

borg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings 

kommun. 

Under kommunstyrelsen ligger en del av kommu-

nens bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och 

investeringsstöd under vissa förutsättningar till före-

ningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i annan 

nämnds verksamhetsområde. 

utskottet för social hållbarhet 

Utskottet ska styra och leda kommunens arbete när 

det gäller social hållbarhet under mandatperioden 

2019–2022. Utskottet ska jobba med ett helhetsper-

spektiv och hantera frågor som är nämnds- och för-

valtningsövergripande.  
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Kommunal verksamhet via avtals-

samverkan 

Överförmyndare i Samverkan (ÖiS)  

Samarbete mellan Skövde kommun (värdkommun) 

och Falköpings kommun (samverkanskommun) av-

seende gemensam organisation för utförande av 

lagstadgad överförmyndarverksamhet. 

Miljösamverkan Östra Skaraborg  (MÖS) 

Samarbete med myndigheten vilken är organiserad 

som ett kommunalförbund med kommunerna Falkö-

ping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro som med-

lemmar. MÖS är en kommunal myndighet för till-

syn, kontroll och prövning inom miljö- och hälso-

skyddsområdet samt livsmedelskontroll. 

Skaraborgs Kommunalförbund 

Samarbetet med Skaraborgs Kommunalförbund ut-

gör plattformen för gemensamma delregionala ut-

vecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. Styrel-

sen för Kommunalförbundet Skaraborg har vid sam-

manträde den 22 juni 2006 föreslagit kommunfull-

mäktige i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, 

Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara 

att bli medlemmar i Skaraborgs kommunalförbund 

från den 1 januari 2007. 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Ska-

raborg (AÖS) 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-

borg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings 

kommun. Sedan år 2005 har Falköpings kommun 

och Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) bedri-

vit fördjupad samverkan inom avfallsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



nämndsberättelse 

verksamhetsredovisning för år 2021 I kommunstyrelsen I 5 

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

dagens komplexa samhälles påverkan på nämnd 

Falköpings kommun och kommunstyrelsen har varit 

starkt påverkade av covid-19. Majoritet av befolk-

ningen i Sverige blev vaccinerade under vår/sommar 

och i slutet av september släpptes alla restriktioner.   

I november konstateras den nya virusvarianten av 

SARS-CoV-2, som fått namnet omikron. Vaccinat-

ionerna mot covid-19 under hösten 2021 resulterade 

i en fortsatt ökning av andelen i befolkningen med 

antikroppar. Folhälsomyndighetens undersökning i 

november och december 2021 visade att 85 procent 

av befolkningen då hade antikroppar mot covid-19. 

Efter jul- och nyårshelgerna hade smittspridningen i 

Sverige ökat kraftigt och återigen blev restriktion-

erna strängare. 

omvärldsförändringar 

Varför är elkostnaderna så höga nu? 

Den främsta anledningen är stigande priser på fossila 

bränslen, särskilt naturgas. Under hösten har Europa 

sett större efterfrågan på naturgas samtidigt som 

Ryssland har strypt sin leverans av naturgas. Detta 

har lett till ökade energipriser på kontinenten vilket 

även påverkar elpriserna i Sverige.  

Omvärldsanalys - 10 trender som påverkar det 

kommunala uppdraget 

I en rapport presenterar Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) övergripande förändringskrafter 

som kan komma att påverka det lokala eller region-

ala uppdraget. SKR har även tagit fram lärande ex-

empel på hur kommuner har organiserat sin om-

världsbevakning. Omvärldsbevakning och analys är 

nödvändigt för att förstå vad som påverkar förutsätt-

ningarna att leda och styra. 

SKR har definierat fem övergripande områden – glo-

balisering, demografi, klimat, teknik och värderingar 

– där förändringar starkt påverkar både Sverige som 

övriga världen. Analysen ska ses som kvalificerade 

bedömningar som kan användas i kommunens eller 

regionens eget omvärldsarbete. 

Materialet är en uppdatering av det material som har 

tagits fram sedan 2010 tillsammans med Kairos Fu-

ture och ett 30-tal representanter från kommuner, 

regioner samt sakkunniga på SKR. 

10 trender fram mot år 2030 

Analysen lyfter fram tio trender som kan komma att 

få stor betydelse för det kommunala och det region-

ala uppdraget. Det handlar om: 

 Ökat behov av livslångt lärande 

 Användare driver teknisk utveckling 

 Nya livsmönster påverkar platsbundenhet 

 Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 

 Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser 

 Ökad polarisering och utsatthet 

 Det lokala och regionala handlingsutrym-

met utmanas 

 Tillitens betydelse uppmärksammas allt 

mer 

 Komplexa samhällsutmaningar kräver nya 

arbetssätt 

 Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 

händelser av väsentlig betydelse 

Nämnden och förvaltningen har varit påverkad av 

covid-19 under året. Arbetet har skett via distans och 

möten har förlagts digitalt. Mycket av kommunikat-

ionen har ägnats till största delen åt pandemi- och 

kriskommunikation. 

Det mycket goda samarbetet mellan kommunled-

ningsförvaltningen och andra förvaltningar/avdel-

ningar har skapat förutsättningar för framtida samar-

beten i gemensamma processer/projektarbeten. 

Pandemin har snabbat på utvecklingen inom digitali-

seringen, vilket har medfört ökade kostnader på li-

censer och nya avtal. Arbetet har prioriterats för att 

organisationen skulle ha förutsättningar att ställa om 

till mer digitala arbetssätt. Under året har även en pi-

lot på Microsoft Teams genomförts. 

I väntan på kommunledningförvaltningens genom-

lysning av organisationen fanns vakanser och viss 

specialkompetens har saknats. Med start första de-

cember började den nya organisationen för kom-

munledningsförvaltningen att gälla. HR-avdelningen 

har fortsatt arbeta utifrån justeringen av mål fyra och 

kopplingen till tillitsbaserad styrning och ledning.  

Projektet att byta ekonomisystem tillsammans med 8 

andra skaraborgskommuner (Ö9) tog fart med ny 

projektledning. Upphandling har pågått och imple-

mentering är planerad till våren år 2023. Ett antal 

projekt har skett under året t ex. byte av inkassosy-

stem, implementation av inköpsanalys och byte av 

bank från Nordea till Swedbank. Arbetet med fi-
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nans- och hållbarhetsarbete kring finansiering och fi-

nansförvaltning har mynnat ut i att flera nya investe-

ringsprojekt har kunnat finansieras med så kallade 

Gröna lån. Ekonomiavdelningen har utvecklat Eko-

nomihandboken på kommunens interna webbsida 

Falnet. Samarbetet med de kommunala bolagen har 

stärkts och under år 2021 har två ägardialogmöten 

genomförts. Kommunledningsförvaltningen har ar-

betat med processer och tagit fram nya styrdokument 

för verksamhet- och ekonomistyrning. 

Näringslivsavdelningen har fullföljt planeringen 

kring platåbergsenheten och har enligt uppdrag ge-

nomfört en koncessionsupphandling av ny extern ak-

tör till camping och skidbacke. Den nya förvalt-

ningsorganisationen, där Skaraborgs Logistic Center 

organiseras, har inneburit omprioritering av tid och 

framförallt stort engagemang kring etableringsfrågor 

på området. Avdelningen har även haft ett stort en-

gagemang i planeringen kring stadskärneprojektet.   

Stadsbyggnadsavdelningen har under året beslutat 6 

stycken markanvisningar. Detta är mellan kommu-

nen och olika byggherrar. Ett köpeavtal är tecknat 

för Gamla stan 2:26  område 2 – Flerbostadshus 

(OBOS). Avdelningen har även upprättat ett exploa-

teringsavtal med Falköpings Mejeri för fastigheten 

Lantmannen 7. 

19 stycken nya småhustomter på Fåraberget var 

klara för försäljning i maj. Därutöver har 14 stycken 

småhustomter sålts och 12 tomter var reserverade 

per den 31 december 2021. 
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Nämndens uppföljningsarbete  

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 

samspela med de resurser som kommunen råder 

över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre 

framförhållning och beredskap för verksamhetsför-

ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

uppföljningsarbete  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.  

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och re-

sultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 

analys av resultat. Kommunen har initierat och på-

börjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsik-

tigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik 

samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och 

ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommu-

nens fyra övergripande mål görs som en samlad be-

dömning av måluppfyllelse och baseras bland annat 

på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender 

och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier 

och andra styrdokument samt effekter av olika insat-

ser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig 

bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt upp-

drag och vilken effekt olika kommunala satsningar 

har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning 

av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklings-

områden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

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

 

 

I Falköpings kommun skapas det goda 

livet tillsammans genom tron att 

framtiden går att utveckla och 

förbättra 

 

Fokus på ökad trygghet i kommunen 

I enkätundersökningar gjorda av kommunen, poli-

sen och Statistiska Centralbyrån (SCB) framkom-

mer att invånare i Falköpings kommun i relativt stor 

utsträckning upplever sig otrygga. För att motarbeta 

den utvecklingen har kommunstyrelsen tagit på sig 

ett samordningsansvar och gett uppdrag till kom-

munledningsgruppen. Kommunledningsgruppen 

har i sin tur arbetat med frågan under hela 2021. 

Det landade under hösten i en förtydligad riktning 

för det kommunövergripande trygghetsarbetet och 

med modeller för effektiv samverkan mellan kom-

munens verksamheter. Kommunstyrelsens utskott 

för social hållbarhet har gett uppdraget att ta fram 

en handlingsplan för trygghet.  

Styrgruppen för socialt hållbart Dotorp avveckla-

des i maj 2021. Beslutet togs av kommunlednings-

gruppen med anledning av att styrgruppen skapa-

des som ett pilotprojekt. Nu är meningen att de er-

farenheter som gruppen byggt upp ska inkorpore-

ras i fler delar av kommunens verksamheter. Upp-

växling sker också genom att det uttalade området 

numera är hela kommunen istället för Dotorpsom-

rådet.  

Ett arbete för att öka tryggheten kring Ranten i Fal-

köpings centralort initierades under 2020 när aktö-

rer så som kommunen, näringsidkare och för-

eningar samlades kring det upplevda problemet. 

Tillsammans med flera andra finansierar Falkö-

pings kommun ett projekt kallat Platssamverkan 

Ranten. Under tre år ska Stiftelsen Tryggare Sve-

rige projektleda arbetat för att öka tryggheten i om-

rådet genom kartläggning, analys och aktiviteter. 

Kartläggningen gav förslag på aktiviteter som ska 

genomföras, så som att säkerställa information i 

området om evenemang, brottsförebyggande åtgär-

der, med mera, och att undersöka förutsättningar att 

på sikt få större spridning av verksamheter i områ-

det för att utveckla flödena av människor.  

Under hösten 2021 genomfördes två omgångar ut-

bildning i drogförebyggande åtgärder för invånare i 

dotorpsområdet. Detta skedde efter önskemål från 

boende och inkluderade information om och med 

polisen, socialtjänsten och skolans kuratorer.  

Under år 2022 kommer enkäter om upplevd trygg-

het i kommunen att följas upp, vilket kommer ge en 

indikator på hur väl insatserna har slagit ut.  

Förebyggande insatser barn och unga 

Kommunstyrelsen beslutade i slutet av år 2018 att 

finansiera projektet ”uppsökande föräldrastöd” med 

en miljon kronor från potten för schablonersättning. 

Beslutet om medel till projektet grundade sig på att 

såväl Socialnämnd och invånare påtalat att föräldrar 

hade ett behov av stöd i sin föräldraroll.  

Hösten 2020 togs ett omtag av projektet, projektdi-

rektivet skrevs om och kommunens organisation 

blev själva projektägare för projektet. En kommunal 

projektledare anställdes på 40 % av heltid under 18 

månader från och med januari 2021. Projektledaren 

fick i uppdrag att utveckla det föräldraskapsstöd 

som finns i Falköpings kommun, så som att nå för-

äldrar från olika kulturer, föräldrar till barn i olika 

åldrar och samordna de aktörer som erbjuder stöd. 

Detta skulle bland annat ske genom att genomföra 

intervjuer med föräldrar, genomföra dialoger med 

de verksamheter som bedriver föräldraskapsstöd-

jande insatser, att ta fram en modell för ett kulturan-

passat föräldraskapsstöd samt att sammanställa och 

sprida kunskap om de insatser som kommunens 

verksamheter har idag.  

Fullföljda studier och etablering på arbetsmark-

naden 

Tillsammans med kompetens- och arbetslivsnämn-

den har kommunstyrelsen tagit fram en ny arbets-

marknadsstrategi som antogs av kommunfullmäk-

tige i mars 2021. För kommunstyrelsen innebär den 

nya strategin krav på att stödja att en effektiv 

matchning sker av arbetssökande och arbetsmark-

naden, samt att goda relationer mellan kommunens 

organisation och arbetsgivare fortlever och utveck-

las. 

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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Bra bostäder och goda boendemiljöer 

Kommunstyrelsen främjar bostadsförsörjningen ge-

nom att ha en aktiv och drivande roll. Översyn av 

möjligheter att öka rörligheten inom bostadsbe-

ståndet behövs, likaså en fortsatt samverkan med 

fastighetsägare, bostadsutvecklare samt andra aktö-

rer på bostadsmarknaden. En viktig del är också ett 

tätt samarbete med det kommunala bolaget Falkö-

pings Hyresbostäder AB i planering, byggande av 

bostäder och utvecklingen av områden.   

För att säkerställa ett hållbart  bostadsbyggande är 

det viktigt att kommunledningsförvaltningen har 

tydliga riktlinjer vad gäller strategiska köp av fas-

tigheter för ökad markberedskap.  

Kommunstyrelsen integrerar Agenda 2030 i arbetet 

med fysisk planering genom utbildningar och 

webbinarium. En ökad kompetens har resulterat i 

ett nytt perspektiv och arbetssätt främst inom områ-

det fysiskplanering. Ett förväntat resultat är att 

dessa insatser bidrar till kommunens måluppfyllelse 

av globala mål. 

I syfte att främja bostadsförsörjningen och bidra till 

ökad rörlighet inom bostadsbeståndet har verksam-

heten arbetat aktivt och haft dialog med olika bo-

stadsutvecklare. Medarbetare träffar de större fas-

tighetsägarna i Falköpings kommun där bostäder 

för alla målgrupper diskuteras. Befolknings- och 

bostadsanalyser ligger som underlag för fortsatt bo-

stadsbyggande. En viktig aktör inom bostadssektor 

är Falköpings Hyresbostäder.  

Förväntningen är att bostadsutvecklare, med bättre 

förståelse för bostadssituationen, kan utveckla olika 

typer av bostäder och upplåtelseformer som möjlig-

gör ökad rörlighet på bostadsmarknaden.  

Sammanfattande bedömning 

Även om det har varit pandemi i över ett år kan re-

sultat av restriktionerna den medfört ses i arbetet 

mot målet ett socialt hållbart Falköping. Riktade in-

satser så som föräldraskapsstöd har försenats eller 

förhindrats på grund av covid-19, och arbetslös-

heten bland framför allt yngre och utrikesfödda har 

ökat under pandemin. Samtidigt har mer resurser 

kunnat läggas på interna strukturer, så som ett kom-

munövergripande trygghetsarbete och samarbete 

mellan vuxenutbildning och näringsliv. Den stärkta 

samverkan skapar förutsättningar för att arbetet mot 

ett socialt hållbart Falköping har en stark grund att 

stå på när arbetet kan bli mer utåtriktat.  

Samlad bedömning av måluppfyllelse

 

 

 

 

  

Mindre god Godtagbar God Mycket god

√

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend 

Ohälsotal (Försäkringskassan) 29,7 28,3 27,8 27,3 

Socioekonomiska riskgrupper (SCB)  5     i.u. i.u. i.u. 

Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät) 0,7 i.u. 0,7 i.u. 

KKIK delaktighetsindex (Kolada) i.u.  61     i.u. i.u. 

Valdeltagande (SCB) 87,39% * 53,07% i.u. i.u. 

Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik)  11      12      16      11     

Uppföljning av medborgardialog –upplevd kvalitet- och deltagande (Kommunens statistik) i.u. i.u. i.u. i.u. 
* ska jämföras med deltagandet i EU-valet 2014 som var 50,93%

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats 

att bo, verka och leva på - en plats där in-

vånare känner stolthet och trygghet 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvalt-

ningen att ta fram en ny lokaliseringsstudie 

för eventuell ny plats av den kommande högstadie-

skolan. Uppdraget är slutfört och redovisades till 

kommunstyrelsen i december 2021. Åsarps gamla 

förskola och vandrarhemmet i Falköping såldes un-

der sommaren, medan Yllestads gamla skola finns 

ute till försäljning.  

Falköpings kommun har, tillsammans med Svenska 

kyrkan i Falköping, under våren 2021 arrangerat en 

nationell arkitekttävling för att få fram program-

skisser för utvecklingen av stadskärnan. Totalt var 

det 28 arkitektfirmor som anmält sitt intresse för att 

delta i tävlingen, varav fyra team valdes ut att delta. 

En enig jury beslutade om det vinnande bidraget, 

vilket presenterades den 17 juni 2021 på ett livesänt 

event. Det vinnande bidraget var ”Extra lagrad” som 

upprättats av Sydväst arkitektur och landskap AB. 

För tredje året i rad har sommargatan arrangerats i 

stadskärnan. Detta år förflyttades sommargatan från 

Dotorpsgatan/Storgatan till Köttorget. Årets som-

margata har haft extra fokus på rörelse och historia, 

bland annat genom bemannad aktivitetsplats och hi-

storisk utställning om de fynd efter vikingarna som 

hittades under Köttorget 2017.  

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsintressen 

(LONA) till planeringsunderlag för grönstruktur och 

ekotjänster godkändes av Länsstyrelsen under som-

maren. Arbetet med själva grönstrukturplanen är på-

börjat. Inventeringar av befintlig grönyta i tätorterna 

i kommunen som finns på kommunägd mark skulle 

ha startat under sommaren, men är framflyttad till 

2022.  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni att na-

turreservatet Väsmestorp ska bildas. Reservatsom-

rådet består av ett mäktigt stenmurslandskap med 

betesmarker, ekhagar och sumpskogar. Arealen på 

området är 19,5 hektar. Projektet med att bilda na-

turreservatet har drivits som ett LONA-projekt där 

kommunen erhållit bidrag från Länsstyrelsen. Pro-

jektet pågår mellan 2019 och 2022 och innehåller 

även en del guidade turer i området. Kommunstyrel-

sen har arbetat fram förslaget på reservat och sköt-

selplan för området som skett i samarbete med lo-

kala föreningar. Syftet är att bevara och utveckla ett 

varierat och värdefullt hagmarks- och skogsmarks-

område i tätortsnära läge för Flobys och hela kom-

munens invånare samt turismen. 

Klimatsmart kommun med goda och hållbara 

kommunikationer samt utbyggd infrastruktur 

En ny trafikstrategi ska antas av kommunfullmäktige 

under 2022, och arbetet med den är påbörjad. Det 

har förts dialog brett med både externa och interna 

aktörer för att samla in underlag. I slutet av 2021 ge-

nomfördes en medborgardialog både i form av fysisk 

träff samt genom en enkät på hemsidan. Workshops 

med politiker och tjänstpersoner har också genom-

förts. 

Utvecklingen av kollektivtrafiken i Falköpings kom-

mun står inför en oklar framtid. Västtrafik har haft 

ett väldigt dåligt år bakom sig, företaget har förlorat 

stora summor i intäkter under pandemin då företaget 

till och med själv har marknadsfört rekommendat-

ionen att inte använda deras tjänster. Det är fortfa-

rande oklart hur resvanor kommer att se ut efter pan-

demin, och tillsammans med en hårt ansatt ekonomi 

för Västtrafik är det svårt att förutse hur kollektivtra-

fiken kommer utvecklas framöver.  

Under år 2021 har laddstolpar för eldrivna fordon in-

stallerats på tre platser i Falköpings tätort – vid rese-

centrum, vid biblioteket samt vid Köttorget. Det har 

mellan 25 juni och 31 december totalt varit 716 

laddningssessioner, där 54% av dessa skett vid Köt-

torget, 25% vid resecentrum och 21% vid biblio-

teket. 

Klimatstrategin är sedan juni månad antagen av 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har an-

svaret att samordna och processleda genomförandet 

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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av den. Genomförandet är påbörjat inom alla fokus-

områden. Inom hållbara transporter är processer 

igång så som Vintercyklist, Mobilitetsveckan, Cy-

kelvänlig arbetsplats och På egna ben, som exempel. 

Den kommande resepolicyn kommer också att utgå 

från klimatstrategin.  

Klimatstrategin pekar också ut lokal framställning 

av förnybar energi, som arbetas med genom att 

bland annat installera solceller på kommunens fas-

tigheter. Ett annat område som lyfts i strategin är 

hållbara finanser. På bara ett år har Falköpings kom-

mun kvalificerats till flera Gröna lån till exempel ge-

nom att garantera att flera nya fastighetsprojekt är 

energieffektiva. Demensboendet Tåstorp är ett ex-

empel på en av de större fastigheterna som kvalifice-

rat för Gröna lån, och högstadieskolan Platå planeras 

för att göra det också.  

Ytterligare ett område som klimatstrategin pekar på 

är utbildning och dialogprocesser om klimatomställ-

ningen. Under hösten genomförde kommunstyrelsen 

två dialogmöten med invånare om klimatstrategin. 

Första mötet fokuserade på frågan om klimatom-

ställning och extra resurser lades på att säkra delta-

gande från gymnasieelever. På det andra mötet fick 

deltagarna mer ansvar och fick själva forma frivil-

liga överenskommelser inom klimatomställningen 

som kallas ”klimatavtal”. Arbetskonceptet är något 

som kommer att fortsätta användas i arbetet med kli-

matstrategin för kommunens invånare.  

En förutsättning för att klimatstrategin ska kunna 

förverkligas är att målen och metoderna upplevs som 

viktiga och möjliga att genomföra i kommunens alla 

verksamheter, som något alla delar av kommunen 

äger. Utmaningen framåt är att hålla i farten i arbetet 

som redan skapats och att behålla den gemensamma 

problembilden som möjliggör gemensamt arbetssätt.  

Sammanfattande bedömning 

Med stora projekt igång, så som stadskärnan och 

grönstrukturplanen skapas väldigt bra förutsättningar 

för en attraktiv och grönskande kommun. Samtidigt 

skapar den antagna klimatstrategin kommunen förut-

sättningar för att fortsätta vara attraktiv även i fram-

tiden genom att samla kommunens verksamheter 

mot en hållbar morgondag. 

Samlad bedömning av måluppfyllelse 
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KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend 

Resande med stadstrafiken (Västtrafik) 392481 348146 196 260 i.u. 

Inpendling (SCB) 2942 3046 2975 i.u. 

Utpendling (SCB) 4747 4703 4677 i.u. 
(* Ny indikator) Kommunens information till företagen (Svensk näringslivsmätning av 

näringsklimatet)
3,5 3,6 i.u. i.u. 

Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/s (Post-och telestyrelsen) 79,38% 83,61% i.u. i.u. 

Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Svenskt näringslivs mätning av näringsklimatet) 4,36 i.u. i.u. i.u. 

Koldioxidutsläpp (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet -RUS) Ton/ invånare i.u. 3,7 i.u. i.u. 

Andel lokalproducerad energi (Falbygdens Energi) i.u. i.u. 0.32 i.u. 

Energianvändning per invånare (Kommunens statistik) 25234 kWh 38400 kWh i.u. i.u. 

Befolkningsutveckling (SCB) 0,2 0,3 i.u. i.u. 

Antal nya lägenheter i flerbostadshus (Kommunens statistik) 214 79 40 143 

Antal nya småhus (Kommunens statistik) 29 26  12     32 

Fastighetspriser (SCB) 1453 1548 2049 1924 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Utveckla kommunens bemötande och 

servicekvalitet 

Kommunstyrelsen arbetar för att stödja det 

lokala näringslivet i omställningen som 

covid-19 medfört. Besöksnäring och han-

delsföretag har haft större omsättningar och flöden 

under sommaren i och med att Folhälsomyndighet-

ens rekommendationer lättade under andra halvan av 

2021. Även utländska besökare har varit i kommu-

nen under sommaren.  

Kommunstyrelsen förbereder nu för att näringsverk-

samheter mer och mer kommer att normaliseras och 

större evenemang kommer att tillåtas. Nyföretagar-

rådgivningen tror på en fortsatt ökning av nya före-

tag för 2022. En farhåga är dock tillgången av mark 

för större industriverksamhet, då efterfrågan av ut-

rymme ökar snabbare än vad mark kan göras till-

gänglig.  

Under hösten har Skövdes intresse för etableringen 

av batterifabriken för Volvo Cars och Northvolt, fått 

ett stort utrymme på dagordningen och satt stort fo-

kus på samarbete kring mark, bostäder och kompe-

tens. 

Utveckla företagandet och matcha kompetens 

En ny arbetsmarknadsstrategi antogs av kommun-

fullmäktige i februari 2021 och som en del i verk-

ställandet av den samarbetar kommunstyrelsen med 

kompetens- och arbetslivsnämnden. Verksam-

heterna ska möta medborgarnas och arbetsmark-

nadens behov genom att ha relevant utbud av utbild-

ning och arbetsmarknadspolitiska insatser som gyn-

nar stegförflyttning mot den öppna arbetsmark-

naden. Sedan uppdraget gavs till kommunstyrelsen 

och kompetens- och arbetslivsnämnden att gemen-

samt arbeta för att få fler i arbete och därmed minska 

försörjningsstödet så har samverkansstrukturerna ut-

vecklats och gemensamma mål tagit form. Struk-

turen bärs på tre arbetsområden; Efterfrågan och ut-

bildningsutbud, En gemensam plattform samt goda 

exempel. Alla områden har planerade processer och 

ett stort arbete har skett internt för att vara rustade 

när pandemins restriktioner lättar undan för undan. 

Ett gemensamt jobb har utförts för att anskaffa fler 

praktikplatser inom näringslivet. Här finns ett gott 

exempel på hur verksamheterna arbetar tillsammans 

med gemensamma mål.  

Den behovskartläggning som genomfördes i början 

av 2021 ska följas upp under kommande år med yt-

terligare en enkät till Falköpings företag. En målbe-

dömning av samarbetet är att det är framgångsrikt 

när det gäller relationsskapande och processuppbyg-

gande men att det kvarstår en utmaning i att tillsam-

mans skapa mätbara effekter utifrån arbetsmarknads-

strategins mål. Det är först efter att planerade aktivi-

teter kunnat genomföras under 2022 som analys av 

samarbetet gällande arbetsmarkandsstrategin kom-

mer att kunna presenteras. 

Infrastruktur som möjliggör etableringar 

År 2020 tog kommunfullmäktige beslut om att 

bygga en ny överlämningsbangård. Den nya över-

lämningsbangården kommer ge möjligheter för 

längre tåg att stanna och lastas om och innebär också 

att det är den första nya överlämningsbangården i 

Marjarp på över tio år. Arbetet är nu påbörjat för att 

verkställa beslutet där projektering är igång. Planen 

är att själva bangården ska vara färdig 2023 och Tra-

fikverket genomför anslutningarna till Västra stam-

banan 2025.  

Projektet med ny överlämningsbangård lyfter utma-

ningar som Falköpings kommun möter, dels i myn-

dighetssamverkan samt intern stabilitet i längre pro-

jekt. Trafikverket behöver många gånger kommuni-

ceras med på deras typ av språk och med kunskap 

om deras interna organisering, något kommunens 

verksamheter inte alltid kan. Denna utmaning möts i 

detta fall med att en konsult tas in för att underlätta 

kommunikationen. Med stabilitet i längre projekt 

menas vikten av att personal som är inblandade i 

projektet stannar kvar i sin tjänst. Projekt som 

sträcker sig över flera år kräver kompetens och erfa-

renhet som dels byggs upp genom att just vara in-

blandad i projektet.  

Dryport Skaraborg ökar i antalet containrar och från 

Göteborgs hamn har trafiken ökat med 27 procent 

under 2021, vilket gör Falköping till den destination 

som har störst ökning. Man tar nu emot uppåt 50 000 

TEU (1 TEU är lika med en 20-fots lång container). 

Det ankommer mellan 20 och 30 tåg varje vecka.   

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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Företaget Jula fortsätter sin satsning i Marjarp-områ-

det och har nu tillsammans med kommunen kommit 

överens om att bygga nytt spår och ny lagerlokal. 

Lagerlokalen kommer vara mellan 40 till 50 000 

kvadratmeter stor och ingår i Julas satsning att serva 

med logistik för andra företag. Falköpings kommun 

investerar 10 miljoner kronor i projektet, medan Jula 

går in med 250 miljoner kronor.  

Falköping – en aktiv aktör 

Med stöd från kommunstyrelsen genomfördes årets 

transäsong lyckat trots sociala restriktioner. 

Antalet gästnätter i kommunen ökade 2021 jämfört 

med år 2020, men är fortfarande påverkat av covid-

19. Falköping har dock en bättre utveckling jämfört 

med Skaraborgs genomsnitt, där det inte ökade med 

antalet gästnätter utan istället sjönk.  

Falköpings kommun ansökte och tilldelades ett pro-

jekt under 2021 från Tillväxtverket om hållbar plats-

utveckling. Under andra halvåret kommer hållbar-

hetsarbetet fördjupas kring besöksnäringen, framför-

allt med Tillväxtverkets projektmedel. Projektet 

Hållbar platsutveckling Hornborgasjön fortlöper en-

ligt plan och ingår i samarbetet inom Visit Hornbor-

gasjön. Projektet syftar till att ta fram arbetsmetoder 

för en långsiktigt hållbar omställning med fokus på 

destinationsutveckling i samklang med samhällspla-

nering och regionala processer. Slutredovisning av 

projektet skall ske under april 2022.  

Sammanfattande bedömning 

Den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett 

logistikcentrum lyckades väldigt väl med ett idag 

oerhört aktivt område. Ännu mer trafikerat kommer 

det att bli i framtiden i och med nya satsningar från 

både kommunens organisation och från privata före-

tag. Tillsammans med detta sker utveckling inom 

hållbar besöksnäring, något som värdesätter och be-

håller det unika som kommunen har samtidigt som 

det öppnar för fler besökare.  

Samlad bedömning av måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend 

Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern)  4     3,6 4,4 i.u. 

Handelsindex Sällanköp (Handelns utredningsinstitut) 61 i.u 62 i.u. 

Handelsindex Dagligvaror (Handelns utredningsinstitut)  82     i.u 82 i.u. 

Antal företag i Falköpings kommun (SCB)  4 288      4 308      4 368     4627 

Antal arbetstillfällen (SCB)  13 837     i.u i.u i.u 

Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark  670 130      615 000      570 435      596 006     

Näringslivsklimat (SKLs undersökning insikt)  73     77 73 i.u. 

Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut)  70 236      73 510      54 848      61 960     
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

Utveckla relationer som kännetecknas av 

öppenhet, respekt och ett gott bemötande. 

Verksamheterna är till för kommuninvå-

narna. 

Med det omformulerade målet om att verk-

samheterna ska arbeta mot att vara en tillitsstyrd or-

ganisation har kommunstyrelsen under året samarbe-

tat med resten av organisationen om definitioner och 

riktning. Kommunstyrelsens första steg i arbetet med 

tillitsstyrning har varit att definiera begrepp för att 

säkerställa att verksamheterna talar samma ”språk”. 

En processplan har framtagits i syfte att involvera 

samtliga chefer och medarbetare i Falköpings kom-

mun på lämpligt och relevant sätt. Målet är att arbe-

tet ska skapa en gemensam förståelse bland chefer 

och medarbetare i Falköpings kommun om tillitsba-

serad styrning och ledning – varför, vad och hur. 

Målet är också att bland chefer och medarbetare 

skapa ett engagemang och vilja att skapa en tillå-

tande och tillitsstyrkande kultur.  

Den interna organisationen har byggts upp med ar-

betsgrupp och styrgrupp.   

Systematiskt kvalitetsarbete för ett hållbart Falkö-

ping 

Införande av e-arkivet samt det pågående projektet 

med e-signering är ytterligare processer kopplade till 

digitaliseringsområdet. Även här är informationssä-

kerheten central. 

Kommunen och ekonomiavdelningen har vidare ar-

betet med förändringar av budget- och uppföljnings-

processerna. Nya reviderade styrdokument har tagits 

fram, policy- och riktlinje för verksamhet- och eko-

nomistyrning samt policy och riktlinje för lokalför-

sörjning och projektinvesteringar. 

Som en led i arbetet med både kultur och struktur 

genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen en över-

syn av beredningsprocesserna inom samtliga nämn-

der. Målsättningen är en mer enhetlig ärendebered-

ning. Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag 

att ta fram en policy för ärendeberedning vilken ska 

antas av kommunfullmäktige.  

Ett mer långsiktigt projekt som är igång är bytet av 

ekonomisystem. Tillsammans med 8 andra kommu-

ner arbetar nu Falköpings kommun med att planera 

och förbereda för bytet. Att samarbeta med andra 

kommuner i att byta ekonomisystem är smått unikt, 

och det som Falköping får ut av samarbetet är dels 

effektiviteten i att kunna dela resurser men också att 

dela erfarenheter och lösningar.  

En revidering av kommunikationsstrategin är under 

arbete, likaså en kompletterande riktlinje. Strategin 

kommer att beskriva hur kommunens verksamheter 

ska förhålla sig till kommunikation och bidra till 

uppfyllelsen av organisationens mål och visioner. 

Den interna webben, Falnet, uppdaterades och fick 

ett nytt utseende under början av år 2021. 

Digitalisering 

En ny digitaliseringsstrategi är antagen av kommun-

fullmäktige, och arbetet med digitaliseringen leds av 

kommunstyrelsen. Ett av fokusområdena nu är struk-

tureringen av samarbetet mellan kommunstyrelsen 

och resten av organisation i digitaliseringsfrågor. För 

att lyckas med strategin krävs en fungerande sam-

verkan i frågorna då strategin ställer mål som bara är 

möjliga att nå genom bra dialog mellan olika verk-

samheter. Målsättningar som ställs upp i strategin är 

att kunna minska rekryteringsbehovet med motsva-

rade 100 heltidstjänster genom digitalisering till år 

2030. Att digitaliseringen leder till en bättre arbets-

miljö samt att den ska bidra till att arbeten upplevs 

som mer meningsfulla.  

Arbetet med Microsoft 365 fortsätter och beslut om 

att införa Microsoft Teams i hela organisationen togs 

under slutet av 2021.  

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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Internt miljöansvar 

Inför 2021 antog kommunstyrelsen 11 Klimatlöf-

ten. Att anta ett Klimatlöfte innebär inte att målsätt-

ningen måste nås det första året – att komma när-

mare målet och att berörda aktörer lär sig mer om 

vilka förbättringar som är möjliga ur ett klimatper-

spektiv är viktiga framgångar. 

Klimatlöften 2021 

 Vi klimatväxlar tjänsteresor – I uppstart 

 Våra nya personbilar är miljöbilar – Upp-

nått 

 Vi ställer krav i upphandling för transport-

delen i nya avtal – Uppnått 

 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelo-

meter – Uppnått 

 Vi minskar inköpen av fossilbaserade en-

gångsprodukter – Påbörjat 

 Vi använder cirkulera möbler – Påbörjar 

och igång 

 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet 

och har mål – Påbörjat och igång 

 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i 

offentlig verksamhet och har mål – Upp-

nått 

 Vi producerar egen solel – Uppnått 

 Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminsk-

ning, en koldioxidbudget – Uppnått 

 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till all-

mänheten om klimat - Uppnått 

Sammanfattande bedömning 

Vägen till en tillitsstyrd organisation tar allt mer 

form genom arbete som konkretiserar begreppen och 

samlar organisationen. Den nya digitaliseringsstrate-

gin sätter en bra ambitionsnivå som ger förutsätt-

ningar för en allt mer effektiv organisation som 

dessutom skapar en bättre arbetsmiljö. De antagna 

klimatlöftena har inte bara gett kommunens verk-

samheter spännande utmaningar utan har också höjt 

kompetensen hos berörda aktörer i klimatfrågan. 

Samlad bedömning av måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend 

Andel hybridbilar av kommunens fordon (Kommunens statistik) 56 40 44 47 

Andel biogasfordon av kommunens fordon (Kommunens statistik)  17     20 17 14 

Antal e-tjänster (Kommunens statistik) 59 82 108 i.u. 

Antal osakliga löneskillnader baserade på kön (Kommunens statistik)  -     0 i.u. i.u. 

Andel förtroendevalda som upplever att beslutsunderlag håller god kvalitet. (Kommunens enkät) 0,84 0,78 i.u. i.u. 

Andel gröna lån iu 17,5% 23,0% 36,9% 

Nöjd medarbetarindex i.u.
71 (medarbetare) 

80 (ledare)
i.u. 71 

(* ny formulering) Andel medarbetare som gärna rekommenderar Falköpings kommun som 

arbetsgivare (medarbetarundersökningen)
i.u. 

3,9 (medarbetare) 

4,6 (ledare)
i.u. 3.9 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i.u. i.u. i.u. i.u. 

Redovisning av genomförda e-förvaltningsprojekt i.u. i.u. i.u. i.u. 
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Personalredovisning  

 

personalredovisning 

Utifrån det uppdrag kommundirektören hade, att 

göra en genomlysning av kommunledningsförvalt-

ningen, blev sammanställningen av enkäten från 

medarbetarna på kommunledningsförvaltningen 

klar under januari–februari. Därefter tog förvalt-

ningen hjälp av Avonova i arbetet. Den 28 april 

hölls första partsammansatta mötet för att ta proces-

sen framåt. Utkomsten från detta möte lade grunden 

till den fortsatta processen. Ett reviderat förslag 

togs fram och presenterades för organisationen 17 

augusti, sedan följde risk- och sårbarhetsanalys och 

facklig förhandling gjordes den 8 september. Fack-

lig MBL 19,  den 25 augusti. MBL 11, den 17 sep-

tember. Med start första december började den nya 

organisationen för kommunledningsförvaltningen 

att gälla. 

På avdelningen Stadsbyggnad har under året tre 

medarbetare varit föräldralediga delar av tid. En 

ändrad fördelning av arbetsuppgifterna har gjort att 

påverkan på verksamheten inte blev väsentlig. Där-

emot har detta i stor grad påverkat arbetsbelast-

ningen för övrig personal. På grund av pensionsav-

gång har en ny kommunekolog rekryteras. Tjänsten 

som planarkitekt blev ledig under sommaren och 

återbesattes. Tjänsten som bygglovsadminstratör 

blev ledig och tillsattes i mitten av augusti. En plan-

arkitekt slutade vid årsskiftet. Rekrytering pågår. 

HR-avdelningen kommer vid årets slut att ha två 

vakanser utan direkt återbesättning vilket påverkar 

lagd budget. Dock så planeras det för en återbesätt-

ning under 2022. Avdelningen har även ett antal 

deltidsanställda vilket även det påverkar utfallet. 

Verksamheten prognostiserar således ett utfall i en-

lighet med tilldelad ram. 

På ekonomiavdelningen är bemanningen sedan 

2021 utökad med en 25 % strategtjänst. Denna är 

under 2021 kopplad till en intäkt från tidigare pro-

jekttjänst. Denna intäkt kommer troligen att för-

svinna under 2022 varför tjänsten skall finansieras i 

personalbudgeten. Från september 2021 utökades 

ekonomiavdelningen med en 30% ”projekttjänst”. I 

första hand t.o.m. juni 2022 för att arbeta med byte 

av ekonomisystem. 

Inom hållbar utveckling och hållbar kommunikat-

ion fanns vakanser som avvaktade ny organisation 

innan beslut togs om tillsättning eller ej. Utifrån va-

kanser har avdelningarna haft svårt att motsvara 

förväntningar från politik, förvaltningar och andra 

främst när det gäller främst utvecklingsfrågor, ut-

redningar och strategiskt arbete. 

kompetensförsörjning 

Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompe-

tens 

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp hela 

kommunens personalpolitik. Inom ramen för att 

vara en attraktiv arbetsgivare ställs krav på samord-

nade strategier och rutiner för kompetensförsörj-

ning.  Kommunens organisation arbetar efter en 

modell som används för att fånga alla delar i kom-

petensförsörjningscykeln, ARUBA. Att attrahera, 

rekrytera, behålla, utveckla rätt kompetenser krävs 

och behövs, när verksamheterna och dess uppdrag 

utvecklas, i kombination med att omhänderta avslut 

på ett professionellt sätt, är centrala delar för att 

vara en arbetsgivare medarbetare kan vara stolta 

över. 

PERSONALREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Personalsammansättning

Tillsvidareanställda

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

Kommunledningsförvaltningen (KLF) 85,0 83,0 86,5 -3,5 86,5

Visstidsanställda 7,0 9,0 4,0 5,0 5,0

Timanställda 22,0 22,0 25,0 -3,0 22,0

Antal årsarbetare 86,25 82,65 90,25 -7,6 90,25

Pensionsavgångar (65år) 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0

Omsättning 7,0 8,0 0,0 8,0 0,0
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Det konkreta arbetet med de olika delarna kan till 

exempel innebära att synas i olika sammanhang där 

eventuellt blivande medarbetare kan tänkas finnas, 

så som rekryteringsmässor på högskolor. En pro-

fessionell och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, 

att kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter och en 

god arbetsmiljö ökar möjligheterna att behålla och 

ta till vara den kompetens som redan finns i organi-

sationen.  

En ny kompetensförsörjningsplan antogs under 

2021 av kommunstyrelsen som beskriver bl.a. be-

hovet av att rekrytera bredare. När kompetensbrist 

finns inom kommunens kärnverksamhet så som 

inom omsorg och skola är en taktik att arbeta med 

att renodla tjänsters beskrivningar och uppdrag. Det 

handlar om att på detta sätt skapa fler tjänster som 

kan utföras av fler människor, och samtidigt hitta 

själva kärnan i arbetsfunktionen. En annan del är att 

marknadsföra de karriärs möjligheter som finns 

inom kommunens verksamheter. Att kompetensut-

veckla personal kan handla om så mycket mer än 

bara utbildning – så som till exempel mentorskap.  

Att främja ett hållbart arbetsliv är ytterligare en pro-

cess som handlar om att skapa en arbetsplats som 

möjliggör för medarbetare att kunna och orka arbeta 

ett helt arbetsliv. För detta behöver både fysiska 

och psykiska faktorer belysas.  

sjukfrånvaro 

Falköpings kommun har följt rekommendationerna 

från svenska myndigheter gällande covid-19. I 

verksamheter där det fungerat att arbeta hemifrån 

för att ställa om till digitala möten och utbildningar, 

har detta genomförts. 

Från Försäkringskassan kommer regelbundet in-

formation om utvecklingen av sjukfall i Falköpings 

kommun. I dialog och samverkan med Försäkrings-

kassan,  vårdcentralerna och företagshälsovården 

ges möjlighet till en bra överblick angående behov 

av åtgärder och insatser. Avtalet KOM-KR ger möj-

lighet att efter avslutad rehabilitering och omplace-

ringsutredning avsluta anställning och ge medarbe-

taren omställningsstöd för att komma vidare i nytt 

arbete.  

Arbetet har under året fortsatt med att implementera 

SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare 

arbetsplatser inom kommunen. Det nya lokala sam-

verkansavtalet blev klart hösten 2021. Under 2022 

kommer det finnas ett fokus på chefers arbetsmiljö 

och att hitta faktorer som skapar hälsa. Fortsatt ar-

bete med den organisatoriska och sociala arbetsmil-

jön samt tidiga signaler och främjande faktorer är 

viktiga att fokusera på. 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

görs årligen men behöver förbättras utifrån Arbets-

miljöverkets krav på dokumentation av uppfölj-

ningen och hur högsta ledning involveras i de åtgär-

der som behöver vidtas. HR-avdelningen stödjer 

cheferna i arbetet med arbetsmiljö och hälsa.  

Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare 

påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i 

förhållande till antalet frisk/sjukdagar. 

Av kommunledningförvaltningens medarbetare har 

71,32 % ingen sjukfrånvaro alls under 2021 (57 % 

2020) och 19,1 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2021 

(30 % 2020). 

Den totala sjukfrånvaron inom Kommunlednings-

förvaltningen är 0,8 % och den totala sjukfrånvaron 

för hela kommunen är 7,1 %.  

Minskningen i sjukfrånvaro som uppstått under 

2021 antas bero på att en stor del av förvaltningens 

medarbetare haft möjlighet att arbeta på distans un-

der året, vilket kan ha gjort det lättare att utföra sina 

arbetsuppgifter trots lättare symptom. 

 

 

 

 

Siffrorna visar sjukfrånvaro för samtliga anställda för kommunledningsförvaltningen inklusive anställda med 

timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). Den gröna siffran visar år 2021 års utfall. Siffran inom 

parantes visar år 2020 utfall. 

 

Kommunlednings

förvaltningen Totalt Kvinnor Män 

Varav över 

60 dagar  - 29 år 30-49 år 50 år 

0,8% (1,5%) 0,7% (1,9%) 1,0% (1,1%) 0,0% (0.0%) 0,4% (1,5%) 0,8% (1,7%) 0,9% (1,4%)
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Förväntad utveckling  

Kommunens ekonomistyrning skall fortsätta ut-

vecklas för att säkerställa kvalitén i processer och 

underlag för beslut till budget, prognoser och upp-

följning. På kommunledningsförvaltningen fortsät-

ter processen kring mark- och exploateringsfrågor.      

Arbetet med projekt Ö9, (byte av ekonomisystem) 

kommer in i nästa fas, förberedelser för implemen-

tering, under 2022 och 2023. Detta är ett mycket 

omfattande arbete varför ekonomiavdelningen kom-

mer behöva förstärkning av resurser. Implemente-

ring av modul för avtalsuppföljning kommer att fär-

digställas. Vidare skall funktionen för samordning 

och ledning av kommunens analysgrupp och intern-

kontrollarbete säkerställas. Arbetet gällande förvalt-

ning av kommunens stiftelser och donationsfonder 

fortsätter.   

Koncessionsupphandlingen av camping och skid-

backe kommer avslutas under våren 2022 och detta 

utfall kommer påverka näringslivsavdelningens per-

sonal och resursplanering. Arbetet med en modell 

för en platsvarumärkesprocess kommer inledas un-

der våren år 2022. 

Antalet planuppdrag har ökat och det handlar både 

om planering för kommunala verksamheter men 

även planer initierade av privata aktörer.  

Kommunledningsförvaltningen kommer att fort-

sätta arbetet med digitalisering av olika delar i verk-

samhetsprocesser. 

Några kostnadsökningar att vara medveten om är  

avtal för webb, intranet och licenser, där en prisök-

ning sker årligen. Här räcker inte den generella upp-

räkningen baserat på prisindex för kommunalverk-

samhet (PKV) för att täcka upp kostnaden. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

Nämndens övergripande resultaträkning 

Resultat för Kommunstyrelsen år 2021 blev 102 740 

tkr. En avvikelse mot budget med ett överskott om 

847 tkr. 

Kommunstyrelsens budgetram från årets början var  

100 100 tkr. Kompensation av 2020 och 2021 års lö-

ner har skett om 3 781 tkr samt en minskning av ka-

pitalkostnader 929 tkr. Ytterligare ramförändringar 

har gjorts om 635 tkr innehållande strategiska ut-

vecklingsmedel, förändring internränta/hyra, kapital-

kostnader Ålleberg, förändring PO-pålägg 2021 

samt kommunstyrelsens beslut § 66 Efterskänkning 

av tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021.  

Analys intäkter 

Avgifter m.m. 
Verksamheterna Camping och Vandrarhems avgifter 

blir utfall tillsammans ett underskott på 500 tkr vid 

årets slut. 

Utfall inom Stadsbyggnadsavdelningen blev utfallet 

ett överskott om 300 tkr. 

Stadsbidrag 
Utfallet inom stadsbidrag mot budget är ett överskott 

mot utfall. Avvikelserna handlar om Arbetsför-

medlings Refill (bidrag för Lona anställningar), bi-

drag sjuklön, utbetalda projektansökningar som inte 

är budgeterade. 

Övriga intäkter 
Avvikelsen mot budget ett litet underskott. 

Interna intäkter 
De interna intäkter som kommunledningsförvalt-

ningen har budgeterat är dels de avtal som av interna 

tjänster mellan förvaltningar i kommunen. Avvikel-

sen beror bland annat på att HR-avdelningen har vi-

dare debiterat företagshälsovård till förvaltningarna. 

 

Analys kostnader 

Personalkostnader 
Inom personalkostnaderna blev utfallet ett överskott. 

Det beror på de vakanser som inte tillsattes inom 

hållbar utveckling och hållbar kommunikation.  

Verksamhetskostnader 
Inom verksamhetskostnader blev utfallet ett under-

skott. Under året har pandemin påverkat verksam-

heterna som har fått avvakta med många planerade 

aktiviteter. Dock kunde flertal genomföras under 

sista tertialet. 

Kapitalkostnader 
Utfall med ett litet överskott mot budget. 

Interna kostnader 
Inom interna kostnader finns ett underskott i utfallet 

vid årets slut. Avvikelserna finns inom lokal- och 

markhyror, interna tjänster samt städ och kopplade 

till verksamheterna Camping och Vandrarhem. 

 

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Intäkter

Avgifter mm 10 421 11 089 11 428 -339 10 900

Statsbidrag 2 816 3 699 1 542 2 157 2 300

Övriga intäkter 3 926 2 734 2 784 -50 3 000

Interna intäkter 7 088 6 252 6 016 236 5 600

Summa intäkter 24 251 23 774 21 770 2 004 21 800

Kostnader

Personalkostnader -67 330 -69 410 -70 214 804 -69 400

Verksamhetskostnader -47 007 -42 325 -41 985 -340 -41 997

Kapitalkostnader -7 358 -6 446 -6 490 44 -6 490

Interna kostnader (inkl. internhyra) -7 564 -8 333 -6 668 -1 665 -8 000

Summa kostnader -129 259 -126 514 -125 357 -1 157 -125 887

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -105 008 -102 740 -103 587 847 -104 087
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Verksamhetsredovisning 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens resultat för år 2021 visar ett 

överskott om 847 tkr.  

kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningens resultat visar ett överskott. Det som 

några verksamheter har underskott, balanserats upp 

av andra verksamheters överskott. 

De underskott som kan nämnas är högre konsult-

kostnader då specialkompetens har behövts köpas 

in. Underskott finns inom Näringsliv och verksam-

heterna Camping och Stugby samt Slalombacken. 

Plockar man ur dessa verksamheter från Näringsliv 

håller avdelningen sin budget. 

Under året har ett par vakanser inte tillsatts samt 

några rekryteringar har dragit ut på tiden. Detta ge-

nererade att personalkostnaderna har ett överskott 

mot budget. Under året har förvaltningen blivit nog-

grannare i sitt redovisningssätt mot föregående år 

angående stora periodiseringar. Detta har påverkat 

verksamhetsresultatet detta år mot budget på ett po-

sitivt sätt. Vissa verksamheter har avvaktat med 

några planerade aktiviteter som inte har kunnat ge-

nomföras på grund av pandemin vilket också har 

genererat ett överskott. 

Samverkan och samordning 

Utfallet inom samverkan och samordning beror till 

största delen överskottet från den återbetalning som 

Miljösamverkan östra Skaraborg betalat till kom-

munen. Det avser överskottet från MÖS bokslut år 

2020. Återbetalningen sker med samma fördelning 

som det betalas in av medlemskommunerna. 

Politik 

Inom Politik blir utfallet ett underskott. Avvikelsen 

beror på ej budgeterade konsultkostnader samt 

högre arvodeskostnader inom kommunstyrelsen. 

Inom kommunfullmäktige beror överskottet på 

grund av inställda möten under året vilket genererar 

mindre utbetala arvoden mot planerad budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT PER

VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Kommunledningsförvaltningen -84 150 -86 620 -87 237 617 -87 077

Samverkan och Samordning -13 694 -9 050 -9 460 410 -9 510

Politik -7 164 -7 070 -6 890 -180 -7 500

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -105 008 -102 740 -103 587 847 -104 087
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Avdelningsredovisning  

 

Kommundirektör 

Avvikelsen mot budget beror på ökade konsultkost-

nader. 

näringsliv 

Under våren fattade kommunstyrelsen beslut om att 

sälja fastigheten Vandrarhemmet. Försäljningen 

påverkar intäktssidan för verksamheten. 

Verksamheterna inom näringsliv förutom Camping 

och Vandrarhem samt Slalombacken redovisar 

enligt budget. Underskottet om  1 300 tkr är kopplat 

till Camping och Vandrarhem. Samt 600 tkr till 

ökade elpriser vid Slalombacken. 

Hållbar kommunikation 

Avvikelsen som visar ett överskott mot budget 

beror på till största del av vakanser. Inom 

avdelningen Kansli beror avvikelsen på att 

budgeterade medel kopplat till införande av e-

arkivet ej har utnyttjats under första halvåret. 

 

 

Inom IT-avdelningen blev förväntat underskott till 

överskott. Det beror på att licenser till MDM-

verktyg (Mobile Device Mangement), blev en 

investering istället för driftkostnad. Efter 

inventering av mobiltelefoni har det framkommit att 

kommunen är underlicensierade av nuvarande 

MDM-verktyg Airwatch. Under pandemiåret har 

behovet drastiskt ökat från verksamheterna av 

mobila enheter. 

Licenser till tjänstekort, Falköping e-legitimering 

SITHS-kort (Säker IT inom Hälso- och Sjukvård) 

används även till övrig personal, har över tid 

användare ökat från 250 stycken till idag 907 

stycken. Licensmodellen har ändrats från köp till 

licenshyra.  

Gällande licenser till trådlösa nätverk har under år 

2020-2021 en utökning av accesspunkter skett. 

Licensmodellen är ändrad från köp till årshyra. IT-

avdelningen har historiskt tagit denna kostnad. 

Under året har IT-avdelningen övergått till mer 

noggrann periodisering av kostnaderna vilket också 

förklarar delar av överskottet. 

RESULTAT PER ENHET (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Kommunledningsförvaltningen

Kommundirektör -10 165 -11 416 -10 964 -452 -11 800

Näringsliv -8 905 -10 728 -8 740 -1 988 -9 390

Hållbar kommunikation -28 763 -28 320 -29 923 1 603 -29 623

Hållbar utveckling -2 322 -1 222 -2 229 1 007 -1 429

Stadsbyggnad -7 702 -8 170 -8 310 140 -7 471

Ekonomi -7 148 -7 840 -8 134 294 -8 134

HR -15 640 -15 097 -15 430 333 -15 430

Fackligt -3 505 -3 827 -3 507 -320 -3 800

Summa kommunledningsförvaltningen -84 150 -86 620 -87 237 617 -87 077

Samverkan och samordning

KS Bidragsgivning -3 153 -3 324 -3 410 86 -3 410

Överförmyndare -4 595

Miljösamverkan -3 154 -3 031 -3 400 369 -3 400

Turismsamverkan -136 -350 -350 0 -350

Trafiksamverkan -338

Kommunala medlemsavgifter -2 318 -2 345 -2 300 -45 -2 350

Summa Samverkan och samordning -13 694 -9 050 -9 460 410 -9 510

Politik

Kommunstyrelsen -4 843 -4 827 -4 390 -437 -5 000

Kommunfullmäktige -2 321 -2 243 -2 500 257 -2 500

Summa Politik -7 164 -7 070 -6 890 -180 -7 500

ÅRETS RESULTAT FÖR KOMMUNSTYRELSEN -105 008     -102 740     -103 587      847     -104 087     
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Hållbar utveckling 

Avvikelsen visar ett överskott mot budget. 

Överskottet beror på ej tillsatt vakans, tillfällig 

försäljning av tjänst som projektledare. Vidare har 

pandemin påverkat verksamhetens möjligheter att 

genomföra arrangemang, delta i nätverk eller 

konferenser etc. vilket också innebär uteblivna 

kostnader.  

stadsbyggnad 

Avvikelsen visar ett överskott mot budget. Det får 

poängteras att utfallet inte ger en realistisk bild av 

det ekonomiska utfallet på grund av att i 

driftsbudgeten för stadsbyggnadsavdelningen ligger 

strategiska medel om 834 tkr. Detta enligt 

Kommunfullmäktiges beslut per den 2021-08-30 

§ 88, budgetramjustering kopplat till tidigare beslut 

för år 2021. En del av budgetramomfördelningen 

från centrala poster kopplat till kommunstyrelsens 

beslut om strategiska utvecklingsmedel till 

nämnderna. Det handlar om utvecklingsmedel till 

ett attraktivare och mer socialt hållbart Stenstorp 

(budget 320 tkr, utfall 170 tkr),  Sommargatan 

(budget 310 tkr, utfall 0 tkr) samt Grönstrukturplan 

inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, 

Floby och Stenstorp (budget 204 tkr, utfall 0 tkr). 

Överskottet blev 664 tkr. Om man räknar bort dessa 

medel får man ett mer rättvisande resultat som 

innebär ett underskott på ca 500 tkr. Interna 

intäkterna når inte budget, en avvikelse på ca 

650 tkr medan externa intäkter visar en avvikelse på 

ca 325 tkr över budget. 

ekonomi 

Avvikelsen beror på högre inkassointäkter än 

budgeterat och lägre personalkostnader än budget. 

hr 

Datakostnader liksom företagshälsovården har gått 

med ett underskott på grund av att bland annat 

behov av systemuppdatering samt individuella stöd 

och grupputveckling. Utfallet av 

personalstrategiska medel har också påverkats utav 

julgåvorna från år 2020. Aktiviteter enligt 

kompetensförsörjningsplanen har ett annat utfall då 

här finns ett överskott vilket bland annat beror på 

inställda mässor och annat upplägg för introduktion 

av nya medarbetare. Utfallet på posten attraktiv 

arbetsgivare har ett underskott då många aktiviteter 

har kunnat genomföras såsom chefsdagar, 

personalaktiviteter och kompetensutveckling för 

medarbetare. Utifrån ett inslaget mönster så föreslås 

en justering av fördelningen av budgetmedel mellan 

posterna attraktiv arbetsgivare och aktiviteter enligt 

komptensförsörjningsplanen till år 2022. 

Friskvårdsbidrag har löpt på enligt budget. Dock är 

den svår att bedöma då möjlighet till friskvårdstid 

kan påverka utfallet. 

fackligt 

Utfall visar ett underskott. Detta beror på ett ökat 

behov av samverkan utifrån rådande 

omständigheter. 
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Investeringsredovisning 

 

Kommunstyrelsen 

Utfall för kommunstyrelsens investeringar blev 

4 961tkr. Ett överskott om ca 2 900 tkr mot budget. 

Detta beror på att ingen upphandling av Infartsskyl-

tar har genomförts och att Ekonomisystem är ett på-

gående projekt. 

Kommunövergripande IT-investeringar 
På grund av covid-19 har flertal investeringar fått 

pausas då restriktioner har medfört att arbeten inte 

kunnat genomföras. En av de större budgetposterna 

var Platåskolans fiberanslutning. Bygget av skolan 

har stannat av. Ökning av antalet mobila enheter för-

anledde i investering av licenser i MDM-verktyget. 

Under hösten gjordes en investering av ett nytt back-

up system. 

Ekonomisystem 
Projektet Ekonomisystem är pågående. Inget utfall 

under år 2021. Framtid: Installationen av själva eko-

nomisystemet kommer inte ske på server i Falkö-

pings kommun. Det blir därför troligen ingen inve-

stering utan kostnader i form av licenser och förvalt-

ning som kommer behövas läggas i driftsbudgeten. 

Laddinfrastruktur 
I maj 2021 invigdes tre publika laddningsstationer 

för elfordon som Falköpings kommun har byggt med 

stöd av pengar från Klimatklivet. Det finns två ladd-

ningsmöjligheter vid varje laddningsstation. Dessa 

laddningsstationer finns på strategiskt utvalda platser 

i staden, i centrum, vid biblioteket och vid resecent-

rum. Laddningsstationen vid resecentrum är till-

gänglighetsanpassad. Projektet är avslutat. 

Infartsskyltar 
Upphandling har inte genomförts. Inget utfall. Inve-

steringsmedel för infartsskyltar kommer att behövas 

ombudgeras till nästa år. 

Marjarp 
De sista medel som var avsatta för Projektering Mar-

jarp, gick åt till åtgärder (makadam och grus) efter 

skyddsrond. Projektet är avslutat. 

Biogas uppgraderingsanläggning 
I december 2021 blir köpet av uppgraderingsanlägg-

ningen från Göteborgs Energi AB klart och avtalet 

om leverans av uppgraderad gas kan ingås. 

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommun-

styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ombud-

getera investeringsprojektet Infartsskyltar om 2 000 

tkr från år 2021 till år 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Investeringar

Kommunövergripande IT-investeringar -1 300 -3 139 -3 700 561 -2 000

Ekonomisystem 0 -1 100 1 100 0

Laddinfrastruktur -685 -1 000 315 -600

Infartsskyltar 0 -2 000 2 000 0

Inköp Ipad politiker -137 0 -137 0

Biogas uppgraderingsanläggning -900 0 -900 0

Projektering Marjarp -300 -100 -100 0 0

Telefonväxel -800 0 0 0

Beslutstödsystem -600 0 0 0

Medbringare skidlift -100 0 0 0

Summa investeringar -3 100 -4 961 -7 900 2 939 -2 600

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -3 100 -4 961 -7 900 2 939 -2 600
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Fleråriga projektinvesteringar 

Utfall för Mark- och exploateringsprojekten per den sista december blev 2,3 mnkr. Nettobudgetramen för året är 

55,7 mnkr. Avvikelsen beror på det statliga bidrag som inbetalats från Naturvårdsverket Klimatklivet 2019 om 

23,5 mnkr år 2021. Bortser man från detta statliga bidrag är budgetavvikelsen 34,5 mnkr. (Bruttokostnaderna 

visar ett utfall om 21,2 mnkr.) 

 

FLERÅRIGA PROJEKT  

INVESTERINGSREDOVISNING 

(MNKR) 
Budget 2021 

UTFALL

2021-12 

PROJETK-

KAKYL 

ACK 

UTFALL 

PROGNOS

 PROJEKT 
AVVIKELSE 

MARJARPS LOGISTIKOMRÅDE

Marjarp etapp 1-3 -1,6 -2,3 -63,0 -46,4 -60,8 -2,2

Gata -0,2 1,3 -33,3 -26,2 -30,8 -2,5

VA -1,4 -1,5 -12,6 -12,6 -12,6 0,0

Övrigt Marjarp Belysning 0,0 -1,8 -1,5 -1,8 -1,8 0,3

Övrigt Marjarp Etapp 2 GC-väg 0,0 0,0 -5,6 -5,5 -5,6 0,0

Marjarp Dryport spår 5 0,0 -0,3 -10,0 -0,3 -10,0 0,0

Två nya terminalspår -0,2 0,0 -16,3 -12,1 -18,4 2,1

Gata -0,2 0,0 -16,3 -12,1 -18,4 2,1

Överlämningsbangård -7,0 19,5 -57,3 24,8 -57,3 0,0

Gata -7,0 -4,0 -28,5 -4,0 -28,5 0,0

Statliga b idrag 0,0 23,5 -28,8 28,8 -28,8 0,0

SUMMA -8,8 17,3 -136,6 -33,7 -136,5 -0,1

FÅRABERGET

Fåraberget etapp 2A radhus -1,9 -0,2 -43,2 -40,5 -39,8 -3,4

Gata -1,6 -0,2 -11,2 -9,8 -11,2 0,0

VA 0,0 0,0 -20,1 -20,1 -16,6 -3,5

Övrigt -0,3 0,0 -11,9 -10,6 -12,0 0,1

Fåraberget etapp 2B bostadsomr -18,4 -10,0 -19,7 -10,7 -19,7 0,0

Gata -11,3 -5,1 -12,3 -5,3 -12,3 0,0

VA -7,1 -4,9 -7,1 -5,1 -7,1 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Nordmannag. rondell inkl. gator -3,3 0,0 -11,4 0,0 -11,4 0,0

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

VA -0,3 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0

Övrigt

Förlägning Nordmannagatan -7,3 0,0 -27,4 -1,6 -27,4 0,0

Gata -5,0 0,0 -18,4 0,0 -18,4 0,0

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

Gata Nordmanng, förlägn Fårab -0,3 0,0 -1,9 -1,6 -1,9 0,0

Österängsg. gata, rondell, grönområde 0,0 0,0 -22,0 0,0 -22,0 0,0

Gata 0,0 0,0 -10,7 0,0 -10,7 0,0

VA 0,0 0,0 -11,3 0,0 -11,3 0,0

Övrigt

Västerängsg, Fårab, Vårbruksgata -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gata -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fåraberget genomfartsgata, 

Fårabergsgatan 0,0 0,0 -15,7 0,0 -15,7 0,0

Gata 0,0 0,0 -13,3 0,0 -13,3 0,0

VA 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0

SUMMA -31,9 -10,2 -139,4 -52,8 -136,0 -3,4

MARK- OCH EXPLOATERINGSREDOVISNING 
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marjarp logistikområde 

Marjarp etapp 1-3 
Industrigatan är byggd och tagen i bruk. Det återstår 

asfaltering sista lagret för att kunna avsluta pro-

jektet. Övrigt är projektet klart och har tagits i bruk. 

Marjarp belysning  
Enligt  § 54 kommunstyrelsens beslut daterat 2020-

02-12 ”Anläggande av belysning på Marjarps lo-

gistikområde” om en finansiering av 1,5 mnkr har 

utfall hamnat i år 2021. Syftet med detta beslut och 

ÖVRIGT

Alvared 4:164 Månsagårdsgatan -0,4 -0,2 -0,7 -0,5 -0,7 0,0

Gata -0,4 -0,2 -0,4 -0,2 -0,4 0,0

VA 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Iordningställande av parkering del av Kv 

Byggmästaren -0,9
0,0 -1,9 -1,0 -1,9 0,0

Gata -0,9 0,0 -1,9 -1,0 -1,9 0,0

Rivning av Nilserikssonsg 13 samt 

iordningställande av pendelparkering -2,5 -0,9 -2,8 -2,3 -2,8 0,0

Gata -2,5 -0,9 -2,8 -2,3 -2,8 0,0

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

Gata 0,0 0,0 -3,7 0,0 -3,7 0,0

VA 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0

Kroktorps Handelsområdet Megliten et 1 -6,3 -1,9 -19,7 -17,1 -19,8 0,1

Gata -6,0 -1,8 -15,1 -12,4 -15,1 0,0

VA -0,3 -0,1 -4,6 -4,7 -4,7 0,1

Övrigt

Kroktorps Handelsområdet Megliten et 2 0,0 0,0 -29,3 0,0 -29,3 0,0

Gata 0,0 0,0 -22,0 0,0 -22,0 0,0

VA 0,0 0,0 -6,0 0,0 -6,0 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -1,3 0,0 -1,3 0,0

Prästagårdsgärde -0,9 -0,4 -6,9 -6,3 -6,8 -0,1

Gata -0,9 -0,4 -6,9 -6,3 -6,8 -0,1

Vilhemsro B5 -0,2 -0,2 -2,5 -2,6 -2,5 0,0

Gata -0,2 -0,2 -2,5 -2,6 -2,5 0,0

STE Bredängsgatan -1,7 0,0 0,0 -1,7 0,0 0,0

Gata -0,7 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0

VA -1,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0

VAR Vägbro -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Gata -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Rivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga exploateringar -1,8 -0,8 -25,0 0,0 -25,0 0,0

SUMMA ÖVRIGT -15,0 -4,7 -95,0 -31,8 -95,0 0,0

SUMMA FLERÅRIGA 

INVESTERINGSPROJEKT 
-55,7 2,3 -371,0 -118,3 -367,5 -3,5
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finansiering var att förbättra arbetsmiljön på an-

läggningen. 

Marjarp Dryport spår 5 
Genomförandeavtalet med Jula Logistics AB om 

anläggande av nytt industrispår mellan huvudspår 

och framtida lagerbyggnad på Marjarps logistikom-

råde har påbörjats. Utfallet avser konsultkostnader. 

Två nya terminalspår 
Projekt är klart. Försäljning mot Jula är genomförd. 

Överlämningsbangård 
Inbetalning från Naturvårdsverket (Klimatklivet- 

2019) för året är 23,5 mnkr. Konsult kostnader för 

året är – 4 mnkr. Projektet löper på under flera år 

och för år 2021 visar projektet överskott om 19,5 

mnkr. Arbetet löper på enligt plan. 

 

fåraberget 

Fåraberget etapp 2 A radhus 
Gata och anläggningar färdigbyggda. Pågående in-

vestering som förväntas kunna avslutas under 2022. 

Vissa åtgärder så som asfaltering kunde inte färdig-

ställas under året.   

Fåraberget etapp 2B bostadsomr 
Två stycken interna lag bygger i egen regi. Håller 

på att bygga vägkroppar, visa delar asfalterades un-

der hösten. Projektet fortsätter under 2022. 

Nordmannagatan rondell inkl gator 
Väntar på detaljplan. Planerad start under början av 

år 2022. 

Förläggning Nordmannagatan 
Väntar på detaljplan. Planerad start under början av 

år 2022. 

Västerängsgatan, Fåraberget, Vårbruksgata 
Gata och anläggningar färdigbyggda. Avvaktar med 

asfaltering innan avslut. 

 

övrigt 

Alvared 4:164 Månsagårdsgatan 
Klar och avslutad. (projektutfall bättre än budgete-

rade 350 tkr). Utfall 220 tkr. 

Iordningställande av parkering del av KV Bygg-

mästaren. 
Projekt klart och avslutad. 

Rivning av Nilserikssonsgatan 13 samt iordning-

ställande av pendelparkering 
Projekt klart och avslutad. 

Kroktorps Handelsområde Megaliten etapp 1 
Stora delar klart. Byggt grönområde och infart till 

Jula. Gatuprojekt som är tagit i bruk återstår rondell 

utformning och vissa åtgärder på naturområdet. 

Prästagårdsgärde 
Projekt klart och avslutad. 

Vilhemsro B5 
Projekt klart och avslutad. 

VAR Vägbro 
Projekt klar och avslutad. 

 

I och med projekt löper under flera år finns projekt-

medel som inte hunnits användas under året. 

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommun-

styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att om-

budgetera följande investeringsprojekt om -28,5 

mnkr från år 2021 till år 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektnamn, Fleråriga investeringsprojekt  Mnkr 

Marjarp etapp 3 Gata 1,5 -      

Fåraberget etapp 2A Gata 1,4 -      

Nordmannagatan, Fåraberget Gata 0,3 -      

Västerängsgatan, Vårbruksgatan Gata 1,0 -      

Gunnestoprsgatan, Krokstorps etapp 1, 

Megaliten Gata
2,5 -      

Höstbruksgatan Gata 0,3 -      

Nordmannagatan, Fåraberget Gata 3,0 -      

Bredängsgatan, Stenstorp Gata 0,7 -      

Fåraberget etapp 2B Gata 5,0 -      

Överlämningsbangård Marjarp Gata 3,0 -      

Förlängning Nordmannagatan 5 Gata 5,0 -      

Nordmannagatan, Fåraberget VA 0,3 -      

Bredängsgatan, Stenstorp VA 1,0 -      

Fåraberget etapp 2B VA 1,5 -      

Nordmannagatan VA 2,0 -      

Summa investeringar att ombudgetera 28,5 -   
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Redovisning av fleråriga drifts-

projekt

I kommunstyrelsens strategiska utvecklingsarbete 

mot de fyra övergripande målen drivs flertalet pro-

jekt med extern finansiering från regional, nationell 

och EU-nivå. Kommunstyrelsen medfinansierar 

dessa projekt (ej investeringsprojekt) till största de-

len med arbetstid. 

FÖR ATT STÄRKA ARBETE MOT MÅL 1 

SHAPING FAIR CITIES 

Projektet är avslutat juni 2021. 332 tkr finns kvar i 

projekt. 

SCHABLONERSÄTTNING 

Schablonersättning som kommuner erhåller för in-

satser för kommunmottagna nyanlända finansierar 

flera instanser inom olika delar av kommunens 

verksamhet och är en form av tillfälliga projekt me-

del. Vid årets slut finns 3 076 tkr kvar i projekt. En-

ligt beslut i Kommunstyrelsens § 7, dat 2022-01-19 

kommer denna pott fördelas mellan Kompetens- 

och arbetslivsnämnden och Barn- och utbildnings-

nämnden i januari år 2022. Enligt §34 i Kommun-

styrelsens utskott för social hållbarhet dat 2021-12-

02 ska 100 tkr fördelas till projektet föräldrastöd. 

FÖRÄLDRASTÖD 

Ett beslut om riktade medel från schablonersätt-

ningspotten till föräldrastöd togs under 2019. Pro-

jektet syftar till att nå fler föräldrar i behov av för-

äldrastöd. Personal från socialförvaltning arbetade 

vidare i projektet under 2021. Kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhet beslutade att förlänga 

projektet om uppsökande föräldraskap till och med 

den 31 december 2022. 

Förlängningen av projekt om uppsökande föräldra-

skap kommer finansieras med 100 tkr ur potten för 

schablonersättning i januari år 2022.  

Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens utskott 

för social hållbarhet i juni år 2022 samt i december 

år 2022. Det finns 348 tkr kvar i projekt per den 

sista december.  

RUN-AF-VGR 

Projektperiod löper mellan september år 2020 till 

sista januari 2022. Projektet är ett pilotprojekt med 

arbetsförmedlingen, folkhögskolor och Trollhättan 

och Falköpings kommun. Syftet är att ge individer 

långt ifrån arbetsmarknaden en väg in i samhället, 

genom studier, praktik eller anställningar med stöd 

utifrån individens behov, önskningar och möjlig-

heter. Utfall 680 tkr i projekt. 

 

 
 

 

FÖR ATT STÄRKA ARBETE MOT MÅL 2 

LONA NATURRESERVAT VÄSMESTORP 

Falköpings kommun beviljades 185 tkr i statliga 

LONA-bidrag till naturvårdsprojektet Naturreserva-

tet Väsmestorp med stenmurslandskapet. Projektet 

går ut på att bilda och färdigställa ett kommunalt 

naturreservat i Väsmestorp utanför Floby. Området 

har vackra betesmarker med ett säreget sten-

murslandskap, bäckmiljö, sumpskogar och ekhagar. 

Falköpings kommun köpte en del av fastigheten 

Väsmestorp 1:6, som ingår i reservatet och kommu-

nen äger därigenom all mark i reservatet. Nytt 

stängsel har satts upp, gammalt har reparerats och 

färister har bytts ut mot grindar. Entreprenören Na-

turvårdstjänst utförde åtgärderna under våren. Kom-

munstyrelsen skickade ut reservatsförslaget på re-

miss till närboende, myndigheter och föreningar. En 

del synpunkter har inkommit och tagits hänsyn till i 

beslutshandlingen. Ingen som svarat motsatte sig 

bildandet utan tvärtom var gensvaret generellt posi-

tivt. Kommunfullmäktige beslutade om bildande av 

reservatet den 28 juni 2021. P-plats ska göras, väg-

visning till reservatet, skyltar med information om 

reservatets natur- och kulturvärden samt en fri-

luftskarta kommer att sättas upp under våren 2022. 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

(TKR) 

PROJEKT-

KALKYL 

UTFALL

2021-12 

BUDGET

2021 

PROJEKT 

PROGNOS 

PROGNOS-

AVVIKELSE 

För att stärka arbete mot mål 1

EU-projekt Shaping fair Cities 

Intäkter/bidrag 970 970 970 0

Kommunens personalkostnader -392 -392 -392 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -246 -246 -578 332

Summa Projekt 5112 332 332 0 0 332

Shablonersättning

Shablonersättning pott 3 076 3 076 0

Intäkter/bidrag 750 750 750 0

Kommunens personalkostnader -750 -750 -750 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0

Summa Projekt 0 3 076 0 3 076 0

Föräldrastöd

Intäkter/bidrag 1 000 1 000 1 000 0

Kommunens personalkostnader -285 0

Kommunens verksamhetskostnader -1 000 -1 000 0

Extern kostnader -367 0

Summa Projekt 5136 0 348 0 0 0

Run - AF - VGR

Intäkter/bidrag 680 675 680 0

Kommunens personalkostnader -680 -675 -680 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0

Summa Projekt 5141 0 0 0 0 0

SUMMA 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT 
332 3 756 0 3 076 332

Kommunstyrelsen 
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Reservatet ska gränsmarkeras och naturstigarna för-

stärkas och göras tydligare. Projektet kommer att 

avslutas senast i december 2022. Kvar i projekt 64 

tkr. 

LONA FRIGGERÅKERSJÖN 

Projekt avslutas och projektmedel kommer att åter-

betalas till Länsstyrelsen om 142 tkr. 

LADDINFRASTRUKTUR KLIMATKLIV 

Investeringsstöd till att bygga laddinfrastruktur på 

tre platser i Falköpings Stad. Projekt avslutat se in-

vesteringsredovisning för kommunstyrelsen. 

LONA POLLINERINGSLONA BIPARADIS BRODDE-

TORP 

Falköpings kommun beviljades 146 tkr i statliga bi-

drag för att skapa en bi- och fjärilsoas vid Brodde-

torpsskolan nära vägen mellan Broddetorp och 

Stenstorp. Projektet omfattar anläggning av bipara-

diset, utbildningar i form av vandringar med insekts 

och naturvårdsexperter, skötselplan, uppföljning 

och framtagande av material för information och 

skyltar. Projektet drivs av Falbygdens naturskydds-

förening samt lokala föreningar och entreprenörer i 

Broddetorpstrakten. Genomförandet följer väl den 

uppsatta tidsplanen. I princip hela den fysiska an-

läggningen är genomförd under stort intresse från 

skola och allmänhet. En guidning har genomförts 

för skolan och en stor del av barnen var med under 

sådden och borrning av hål i död ved för att skapa 

boplatser till solitärbin. Redan har sällsynta solitära 

steklar som praktbyxbiet noterats. 

POLLINERINGSLONA RESTAURERING AV BETES-

MARKER PÅ KOMMUNÄGD MARK 

Falköpings kommun beviljades 260 tkr i statliga 

LONA-bidrag för att restaurera tre naturbetesmar-

ker i Stenstorp och en i Åsarp. I projektet ingår att 

restaurera cirka 17 hektar betesmark på kom-

munägd mark, skapa brynmiljöer och faunadepåer i 

solbelysta lägen, uppsättning av ca 1 200 m elstäng-

sel kring en 5 ha stor betesmark. Syftet med pro-

jektet är att främja den biologiska mångfalden i be-

tesmarkerna, framför allt att gynna värdefull flora 

och pollinerande insekter. Betesmarken i Åsarp var 

planlagd som industrimark men under året har pla-

nen upphävts av byggnadsnämnden och är idag 

icke-planlagd och naturbetesmarkerna bevaras. Om-

rådet planeras få ett skydd i form av kommunalt bi-

otopskydd. Farmartjänst har utfört röjning och gall-

ring av en av betesmarkerna i Stenstorp samt stäng-

sling av en annan betesmark i Stenstorp under våren 

och bete har skett med nöt sedan sommaren 2021. 

Under 2022 kommer ytterligare restaurering fram-

för allt på Enemarken i Stenstorp att göras av Na-

turvårdstjänst i samråd med kommunen och arren-

datorn. Kvar i projekt 215 tkr. 

GRÖNSTRUKTURPLAN INKLUSIVE POLLINE-

RINGSPLAN FÖR FALKÖPING, FLOBY OCH STENS-

TORP 

Kommunfullmäktige gav kommundirektören i upp-

drag att ta fram en grönstrukturplan inklusive polli-

neringsplan för kommunen. Falköpings kommun 

ansökte om bidrag med 420 tkr i statliga LONA-bi-

drag till naturvårdsprojektet. I projektet ingår att ta 

fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan 

för Falköpings stad, Floby och Stenstorp. Grön-

strukturplanens ska vara vägledande för hur hänsyn 

ska tas till sociala, kulturella och ekologiska värden 

vid fysisk planering av tätbebyggelse. Planen ska 

föreslå strategier, åtgärder och riktlinjer för beva-

rande, utveckling, skötsel och hållbart utnyttjande 

av gröna miljöer. Då kommunen inte kunde anställa 

någon inventerare av grönområdena inför somma-

ren 2021 kommer arbetet till viss del att skjutas upp 

ett år, då det bedöms nödvändigt att inventera områ-

dena först innan själva planen tas fram. Framflyt-

tandet av slutdatum för projektet till år 2023 är god-

känt av länsstyrelsen. Kvar i projekt 315 tkr. 

SKOGSSTRATEGI 

Ett förslag till skogsstrategi har tagits fram i samar-

bete med flera förvaltningar. Syftet med skogsstra-

tegin är att sätta upp mål för kommunens skogsin-

nehav, så att befintlig skogsbruksplan anpassas och 

att hänsyn tas till ekologiska, sociala, kulturella och 

ekonomiska värden. Under 2022 planeras att skogs-

policyn godkänns av förvaltningarna och fastställs 

på politisk nivå 

KOMMUNENS ENERGI OCH KLIMATRÅDGIVNING 

Finansieras av energimyndigheten och avser en 

halvtidstjänst, en långsiktig projektfinansiering som 

löper på under 2022 då en ny ansökningsperiod 

startar. Projektperioden är för åren 2021-2022. 

KLIMATSMARTA BOENDEN OCH                         

DESTINATIONER 

Statens energimyndighet beviljar Falköpings kom-

mun stöd motsvarande 100 procent av stödgrun-

dande kostnader, dock högst 653 tkr. Stödet lämnas 

för genomförande av projektet Utökad Energi och 

klimatrådgivning- Klimatsmart boende och desti-

nationer under tiden 2021-11-18 – 2022-12-20. Pro-

jektet genomförs inom ramen för programmet 

Energi- och klimatrådgivning 2021. Detta är ett 

samverkansprojekt mellan turistorganisationerna 
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och energi- och klimatrådgivarna i Falköping, 

Skara och Skövde. Kvar i projekt 648 tkr. 

LONA FÖRSTUDIE VÅTMARKER I FALKÖPINGS 

KOMMUN 

Ett arbete med att ta fram en LONA-ansökan i sam-

arbete med miljöstrategen initierades under andra 

halvåret. Falköpings kommun ansökte och erhöll 

bidrag på 442 000 tkr (90% av totalkostnaden) för 

att utföra inventering av våtmarkslägen med dju-

pare studie av kommunalt ägd mark. Inventeringens 

syfte är att hitta 70 - 90 lägen i analysfasen. 50 - 60 

av de mest lovande lägena kommer att fältbesökas. 

En rapport för dessa samt förankring av föreslagna 

lägen med markägare kommer även att ingå i pro-

jektet. En fördjupning med särskilt fokus görs på 

kommunens markinnehav. Våtmarkslägenas nytta 

bedöms gällande näringsretention, effektiva kolsän-

kor och/eller främjande klimatanpassning såsom 

grundvattenbildning och flödesutjämning. Biolo-

gisk mångfald och rekreationsvärden är ytterligare 

fokusområden. Hela det geografiska området inom 

kommunens gränser genomsöks men extra fokus 

läggs på kommunägd mark, vilken oftast är belägen 

i och nära tätorter. Projektet pågår 2022-2023 och 

det finns kvar 331 tkr per den sista december. 

 

 
 

 

FÖR ATT STÄRKA ARBETET MOT MÅL 3 

VISIT HORNBORGASJÖN 

Visit Hornborgasjön, ett organiserat samarbete mel-

lan Falköping, Skara och Skövde kommuner. Fal-

köpings kommun är projektägare och anställnings-

myndighet för den gemensamma affärsutvecklaren. 

Samarbetsavtal finns för åren 2019–2021, samt för 

åren 2022–2026. 

Transäsongen år 2021 – utifrån de rådande restrikt-

ioner kopplade till covid-19. Länsstyrelsen har till-

sammans med Visit Hornborgasjön sedan hösten 

2020 planerat för en kommunikation som innebär 

att trandansbesökarna ska sprida ut sig i tid och 

geografi. Detta med förhoppning om att besökarna 

tar sitt eget ansvar och håller avstånd. 

Trandansen hölls öppen i år när det var som flest 

tranor, vackert väder och ledigheter. Trandansbygg-

naden har hållits stängd och en utomhusutställning 

har varit uppsatt. Länsstyrelsen tillsammans med 

Visit Hornborgasjön har i alla år jobbat med att 

kapa toppar och försökt att sprida ut besökarna i 

området, så gjordes det i år också. Detta med större 

kraft, en tydlig kommunikation och ett styrande 

värdskap och tillsammans med fler kollegor med 

andra kompetenser i kommunerna och på Länssty-

relsen samt kommunledningen i Falköpings kom-

mun har hanterades årets transäsong på bästa sätt 

utifrån rådande omständigheter.  

Vidare har planering för en höstkampanj för tiden 

september – oktober gjorts för att skapa förutsätt-

ningar för en förlängd säsong och att sprida besö-

kare över året. Utbildningar och seminarier har hål-

lits i samarbete med Turistrådet Västsverige. Till-

sammans med Västkuststiftelsen har en digital en-

kät tagits fram som ska hjälpa till att identifiera 

målgruppen som vandrar Pilgrimsleden Varnhem – 

Falköping. Enkäten nås via en QR-kod.   

Kvar i projektet 465 tkr. 

Det strategiska arbetet med Visit Hornborgasjön går 

hand i hand med Hållbar Platsutveckling Hornbor-

gasjön. 

LONA FALEKVARNA 

Ett samarbetsprojekt inom naturvård som kommu-

nen är huvudman för och genomförs i samverkan 

med Falekvarna Hembygdsförening. Projektet star-

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

(TKR) 

PROJEKT-

KALKYL 

UTFALL

2021-08 

BUDGET

2021 

PROJEKT 

PROGNOS 

PROGNOS-

AVVIKELSE 

För att stärka arbete mot mål  2

Lona Naturreservat Väsmestorp 

Intäkter/bidrag 300 415 300 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader -108 0

Extern kostnader -300 -243 -300 0

Summa Projekt 5103 0 64 0 0 0

Lona Friggeråkersjön 

Intäkter/bidrag 443 443 443 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -301 -301 -301 0

Summa Projekt 5114 142 142 0 142 0

Laddinfrastruk tur k limatk liv 

Intäkter/bidrag 76 57 76 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -76 -57 -76 0

Summa Projekt 5115 0 0 0 0 0

Pollineringslona restaurering av 

betesmarker på kommunägd mark  

Intäkter/bidrag 603 603 603 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -603 -388 -603 0

Summa Projekt 5119 0 215 0 0 0

Grönstruk turplan

Intäkter/bidrag 420 315 420 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -420 0 -420 0

Summa Projekt 5144 0 315 0 0 0

Klimatboende och destinationer

Intäkter/bidrag 648 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0 0

Summa Projekt 5145 0 648 0 0 0

Lona förstudie våtmarker i Fkp kommun

Intäkter/bidrag 331 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0 0

Summa Projekt 5146 0 331 0 0 0

SUMMA 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT 
142 1 715 0 142 0

Kommunstyrelsen 
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tades under sommaren 2021. Utfallet blev ett under-

skott om - 390 tkr för 2021. En ansökan om ytterli-

gare bidrag finns på 367 tkr från Länsstyrelsen som 

väntas utbetalas under år 2022. 

 

HÅLLBAR PLATSUTVECKLING HORNBORGASJÖN 

Tillväxtverket har beviljat Falköpings kommun stöd 

för att genomföra detta projekt med inriktning på att 

utveckla arbetsmetoder för hur destinationsutveckl-

ing i bred bemärkelse ska få en tydligare roll i sam-

hällsplaneringen. Den aktuella platsen området runt 

Hornborgasjön utgör med sina natur- och kulturvär-

den och höga besökstyck ett bra exempel på pro-

jektet ska bidra till att stärka naturturismens förut-

sättningar. Projektet startades upp våren 2021. 

Workshops, projektgruppsmöten och enskilda pro-

jekt möten genomfördes. 

Alla samtal i kombination med omvärldsbevakning 

syftar till att utveckla arbetsmetoder, vilket är målet 

med projekt. Projektet har 681 tkr kvar. 

FORMAS FORSKNINGSPROJEKT 

Ett samarbete med Göteborgsuniversitet under åren 

2019-2021 där Falköpings kommuns turistchef 

medverkat i projektet som handlat om besöksnäring 

i samhällsplanering. Intäkter under år 2021, 142 tkr. 

 

 
 

 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

(TKR) 

PROJEKT-

KALKYL 

UTFALL

2021-12 

BUDGET

2021 

PROJEKT 

PROGNOS 

PROGNOS-

AVVIKELSE 

För att stärka arbete mot mål 3

Visit Hornborgasjön 

Intäkter/bidrag 1 125 1 396 1 125 1 125 0

Kommunens personalkostnader -545 -425 -545 -545 0

Kommunens verksamhetskostnader -580 -507 -580 -580 0

Extern kostnader 0

Summa Projekt 5137 0 464 0 0 0

Lona Falekvarna 

Intäkter/bidrag 662 1 082 662 0

Värde ideellt arbete 327 327 0

Föreningens kontanta medel 100 100 0

Kommunens personalkostnader -766 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -1 089 -705 -1 089 0

Summa Projekt 5142 0 -389 0 0 0

Hållplats Platsutveck ling 

Hornborgasjön 5143

Intäkter/bidrag 1 014 950 1 014 0

Offentlig finansiering 290 145 290 0

Kommunens personalkostnader -737 -247 -737 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -567 -167 -567 0

Summa Projekt 5143 0 681 0 0 0

Forma Forskningsprojekt

Intäkter/bidrag 341 142 341 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0

Summa Projekt 341 142 0 341 0

SUMMA 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT 
341 898 0 341 0

Kommunstyrelsen 
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Politiska uppdrag under år 2021

uppdrag 1  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag 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. 

Delrapportering har skett i KSAU den 31 mars 

2021. För kommunstyrelsen redovisades den 14 

april 2021. 

Uppdrag 2 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att ta fram en klimatstyrande resepolicy för 

kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommun-

styrelsen under år 2021. 

Förslag till resepolicy går ut på remis tidig vår 

2022. 

Uppdrag 3 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att utreda och ta fram förslag på hur en trans-

portpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021. 

Arbetet är påbörjat och färdigställs år 2022-2023. 

Uppdrag 4 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att ta fram förslag på en grönstrukturplan för 

kommunen, där en strategi för pollinering ska in-

kluderas. Uppdraget ska redovisas för kommunsty-

relsen under år 2021. 

Då kommunen inte kunde anställa någon invente-

rare av grönområdena inför sommaren 2021 

kommer arbetet till viss del att skjutas upp ett år, 

då det bedöms nödvändigt att inventera områ-

dena först innan själva planen tas fram. Framflyt-

tandet av slutdatum för projektet till år 2023 är 

godkänt av länsstyrelsen. 

Uppdrag 5 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att ta fram förslag på en strategi för solenergi 

och hur tak på kommunala fastigheter kan arrende-

ras ut till energiproducenter. Uppdraget ska redovi-

sas för kommunstyrelsen under år 2021.  

Fastighetsavdelningen har tittat på uppdraget 

angående solcellsanläggningar på kommunala 

tak. Följande punkter har undersökts, Takunder-

håll, underhåll och skötsel av solcellsanläggning, 

takkonstruktioner, elanslutning, ekonomi och av-

tal. Redovisning kommer att ske under år 2022. 

 

Uppdrag 6 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att utreda hur en utökad samverkan kring ut-

bildningar, personal och utbildningslokaler mellan 

barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivi-

tet och minskade kostnader, kan genomföras. Upp-

draget ska redovisas för de båda nämnderna samt 

kommunstyrelsen under år 2021. 

Berörda rektorer, tillsammans med skolchefer, 

har genomfört en gemensam process för att ta sig 

an uppdraget. Tillsammans har man konkretise-

rat vad som kan göras i det korta perspektivet 

men även i det längre. Samverkan ska ha sin ut-

gångspunkt i fullföljda studier och hur kommunen 

kan underlätta för våra medborgare att stärka sin 

position på arbetsmarknaden.  

Ett fokus kommer initialt att läggas på hållbarhet, 

resurser och kvalitet. I dessa delar innefattas lo-

kaler, gemensam kompetensutveckling, målupp-

fyllelse, behörighet med mera.  

I det längre perspektivet bör en dialog föras gäl-

lande mål, måluppfyllelse och hur nämnderna på 

sikt kan föra samman nämndernas respektive 

styrdokument. Information och redovisning av 

uppdraget sker i Kommunstyrelsen 2022-02-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 Postadress 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

Datum: 16 mars 2022 Kommunstyrelsen 

produktion: falköpings kommun, kommunledningsförvaltningen 

 

Nämndens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens verksamhetsredovisning 2021. 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera investeringsprojektet 

infartsskyltar om 2 000 tkr från år 2021 till år 2022. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera mark- och exploate-

ringsprojekten om 28 500 tkr från år 2021 till år 2022.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens ordförande: Adam Johansson 
  0515 – 88 52 79 
  adam.johansson@falkoping.se 
 
Förvaltningschef: Pia Alhäll 
  0515 – 88 52 04 
  pia.alhall@falkoping.se 
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Nämndsberättelse 

Inledning 

Syfte 

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett 

stöd för uppföljning och analys av föregående verk-

samhetsår. Verksamhetsredovisningen syftar även 

till att visa hur mål och ambitioner samspelat med 

nämndens ekonomiska resultat.  

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i 

nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra 

till kommunfullmäktiges övergripande mål och re-

sultat. 

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behö-

ver hänsyn till hela styrkedjan tas, vilket innebär att 

såväl nationell styrning som kommunal styrning kan 

redovisas i rapporten.   

Nämndens uppdrag 

Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och sam-

ordna den kommunala organisationen och ha över-

blick över nämndernas verksamhet samt den verk-

samhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommun-

styrelsen har ett övergripande ansvar för den eko-

nomiska förvaltningen samt beredning av ärenden 

till kommunfullmäktige och ansvarar även för att 

verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunledningsförvaltningen lyder under 

kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att leda 

de strategiska kommunövergripande utvecklings-

processerna. Kommunledningsförvaltningens över-

gripande roll är att samordna, styra, stödja, utveckla 

och följa upp kommunstyrelsens beslut och uppdrag. 

Kommundirektören leder kommunledningsförvalt-

ningen och är tillika chef för övriga nämnders för-

valtningschefer och är länken till politikerna i kom-

munstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen utgår 

från kommunens helhetsperspektiv och har därmed 

en tydlig roll som styrande och stödjande i de strate-

giska och kommungemensamma frågorna med syfte 

att uppnå maximalt resursutnyttjande och en god 

kvalitet.  

I kommunledningsförvaltningen ingår 

ansvarsområdena ekonomi, hållbar kommunikation, 

hållbar utveckling, näringsliv, stadsbyggnad och 

HR. 
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Ekonomi 

Avdelningen ansvarar för kommunens ekonomiad-

ministration, samordnar kommunens budget-, upp-

följnings- och årsredovisningsarbete samt arbetet 

med inköp, upphandlingar och statistik. 

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, in-

formationssäkerhet, beredningsprocesser, juridiskt 

stöd, diarium och arkiv, utveckling inom IT och tele-

foni, digitalisering och demokratiutveckling. 

Hållbar utveckling  

Avdelningen har uppdraget att arbeta aktivt med att 

främja och skapa långsiktig hållbar utveckling med 

fokus på mångfald, folkhälsa, miljö, klimat, infra-

struktur, logistik, samt internationella frågor och ut-

veckling av det systematiska kvalitetsarbetet internt. 

Stadsbyggnadsavdelningen 

Avdelningen arbetar med strategisk fysisk planering, 

mark- och exploatering samt naturvård på uppdrag 

av kommunstyrelsen. Avdelningen servar byggnads-

nämnden som myndighetsnämnd, som i sin tur har 

lagkrav på att tillhandahålla vissa tjänster och utöva 

visst arbete, som bland annat handlar om service och 

tillsyn. 

Näringsliv 

Avdelningen har uppdraget att arbeta med närings-

livsutveckling och utveckling av besöksnäring ge-

nom att skapa goda förutsättningar för lokal närings-

livsutveckling genom ett lokalt engagemang.  Avdel-

ningen ska också finnas som en aktiv och naturlig 

part i det lokala, regionala och nationella utveckl-

ingsarbetet. 

HR 

Avdelningen har uppdrag att leda, samordna och 

följa upp kommunens utveckling inom personalom-

rådet samt vara ett stöd för chefer och medarbetare 

och bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. 

De personalstrategiska medlen syftar till att utifrån 

kommunens mål prioritera insatser inom kompetens-

utveckling samt införa verktyg och metoder för stän-

diga förbättringar. 

Samverkan och samordning 

Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har 

gemensamt myndighetsansvar med andra kommu-

ner. 

Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet 

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) som har ett 

myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsom-

rådet. 

Skaraborgs Kommunalförbund utgör plattformen för 

gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Ska-

raborgs 15 kommuner. 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-

borg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings 

kommun. 

Under kommunstyrelsen ligger en del av kommu-

nens bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och 

investeringsstöd under vissa förutsättningar till före-

ningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i annan 

nämnds verksamhetsområde. 

Utskottet för social hållbarhet 

Utskottet ska styra och leda kommunens arbete när 

det gäller social hållbarhet under mandatperioden 

2019–2022. Utskottet ska jobba med ett helhetsper-

spektiv och hantera frågor som är nämnds- och för-

valtningsövergripande.  
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Kommunal verksamhet via avtals-

samverkan 

Överförmyndare i samverkan (ÖiS)  

Samarbete mellan Skövde kommun (värdkommun) 

och Falköpings kommun (samverkanskommun) av-

seende gemensam organisation för utförande av 

lagstadgad överförmyndarverksamhet. 

Miljösamverkan östra Skaraborg  (MÖS) 

Samarbete med myndigheten vilken är organiserad 

som ett kommunalförbund med kommunerna Falkö-

ping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro som med-

lemmar. MÖS är en kommunal myndighet för till-

syn, kontroll och prövning inom miljö- och hälso-

skyddsområdet samt livsmedelskontroll. 

Skaraborgs kommunalförbund 

Samarbetet med Skaraborgs Kommunalförbund ut-

gör plattformen för gemensamma delregionala ut-

vecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. Styrel-

sen för Kommunalförbundet Skaraborg har vid sam-

manträde den 22 juni 2006 föreslagit kommunfull-

mäktige i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, 

Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, 

Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara 

att bli medlemmar i Skaraborgs kommunalförbund 

från den 1 januari 2007. 

Kommunalförbundet Avfallshantering östra Skara-

borg (AÖS) 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-

borg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings 

kommun. Sedan år 2005 har Falköpings kommun 

och Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) bedri-

vit fördjupad samverkan inom avfallsområdet.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

Dagens komplexa samhälles påverkan på nämnd 

Falköpings kommun och kommunstyrelsen har varit 

starkt påverkade av covid-19. Majoritet av befolk-

ningen i Sverige blev vaccinerade under vår/sommar 

och i slutet av september släpptes alla restriktioner.   

I november konstateras den nya virusvarianten av 

SARS-CoV-2, som fått namnet omikron. Vaccinat-

ionerna mot covid-19 under hösten 2021 resulterade 

i en fortsatt ökning av andelen i befolkningen med 

antikroppar. Folkhälsomyndighetens undersökning i 

november och december 2021 visade att 85 procent 

av befolkningen då hade antikroppar mot covid-19. 

Efter jul- och nyårshelgerna hade smittspridningen i 

Sverige ökat kraftigt och återigen blev restriktion-

erna strängare. 

Omvärldsförändringar 

Varför är elkostnaderna så höga nu? 

Den främsta anledningen är stigande priser på fossila 

bränslen, särskilt naturgas. Under hösten har Europa 

sett större efterfrågan på naturgas samtidigt som 

Ryssland har strypt sin leverans av naturgas. Detta 

har lett till ökade energipriser på kontinenten vilket 

även påverkar elpriserna i Sverige.  

Omvärldsanalys – 10 trender som påverkar det 

kommunala uppdraget 

I en rapport presenterar Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) övergripande förändringskrafter 

som kan komma att påverka det lokala eller region-

ala uppdraget. SKR har även tagit fram lärande ex-

empel på hur kommuner har organiserat sin om-

världsbevakning. Omvärldsbevakning och analys är 

nödvändigt för att förstå vad som påverkar förutsätt-

ningarna att leda och styra. 

SKR har definierat fem övergripande områden – glo-

balisering, demografi, klimat, teknik och värderingar 

– där förändringar starkt påverkar både Sverige som 

övriga världen. Analysen ska ses som kvalificerade 

bedömningar som kan användas i kommunens eller 

regionens eget omvärldsarbete. 

Materialet är en uppdatering av det material som har 

tagits fram sedan 2010 tillsammans med Kairos Fu-

ture och ett 30-tal representanter från kommuner, 

regioner samt sakkunniga på SKR. 

10 trender fram mot år 2030 

Analysen lyfter fram tio trender som kan komma att 

få stor betydelse för det kommunala och det region-

ala uppdraget. Det handlar om: 

 Ökat behov av livslångt lärande 

 Användare driver teknisk utveckling 

 Nya livsmönster påverkar platsbundenhet 

 Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 

 Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser 

 Ökad polarisering och utsatthet 

 Det lokala och regionala handlingsutrym-

met utmanas 

 Tillitens betydelse uppmärksammas allt 

mer 

 Komplexa samhällsutmaningar kräver nya 

arbetssätt 

 Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 

Händelser av väsentlig betydelse 

Nämnden och förvaltningen har varit påverkad av 

covid-19 under året. Arbetet har skett via distans och 

möten har förlagts digitalt. Mycket av kommunikat-

ionen har ägnats till största delen åt pandemi- och 

kriskommunikation. 

Det mycket goda samarbetet mellan kommunled-

ningsförvaltningen och andra förvaltningar/avdel-

ningar har skapat förutsättningar för framtida samar-

beten i gemensamma processer/projektarbeten. 

Pandemin har snabbat på utvecklingen inom digitali-

seringen, vilket har medfört ökade kostnader på li-

censer och nya avtal. Arbetet har prioriterats för att 

organisationen skulle ha förutsättningar att ställa om 

till mer digitala arbetssätt. Under året har även en pi-

lot på Microsoft Teams genomförts. 

I väntan på kommunledningsförvaltningens genom-

lysning av organisationen fanns vakanser och viss 

specialkompetens har saknats. Med start första de-

cember började den nya organisationen för kom-

munledningsförvaltningen att gälla. HR-avdelningen 

har fortsatt arbeta utifrån justeringen av mål fyra och 

kopplingen till tillitsbaserad styrning och ledning.  

Projektet att byta ekonomisystem tillsammans med 8 

andra skaraborgskommuner (Ö9) tog fart med ny 

projektledning. Upphandling har pågått och imple-

mentering är planerad till våren år 2023. Ett antal 

projekt har skett under året t ex. byte av inkassosy-

stem, implementation av inköpsanalys och byte av 

bank från Nordea till Swedbank. Arbetet med fi-
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nans- och hållbarhetsarbete kring finansiering och fi-

nansförvaltning har mynnat ut i att flera nya investe-

ringsprojekt har kunnat finansieras med så kallade 

Gröna lån. Ekonomiavdelningen har utvecklat Eko-

nomihandboken på kommunens interna webbsida 

Falnet. Samarbetet med de kommunala bolagen har 

stärkts och under år 2021 har två ägardialogmöten 

genomförts. Kommunledningsförvaltningen har ar-

betat med processer och tagit fram nya styrdokument 

för verksamhet- och ekonomistyrning. 

Näringslivsavdelningen har fullföljt planeringen 

kring platåbergsenheten och har enligt uppdrag ge-

nomfört en koncessionsupphandling av ny extern ak-

tör till camping och skidbacke. Den nya förvalt-

ningsorganisationen, där Skaraborgs Logistic Center 

organiseras, har inneburit omprioritering av tid och 

framförallt stort engagemang kring etableringsfrågor 

på området. Avdelningen har även haft ett stort en-

gagemang i planeringen kring stadskärneprojektet.   

Stadsbyggnadsavdelningen har under året beslutat 6 

stycken markanvisningar. Detta är mellan kommu-

nen och olika byggherrar. Ett köpeavtal är tecknat 

för Gamla stan 2:26  område 2 – Flerbostadshus 

(OBOS). Avdelningen har även upprättat ett exploa-

teringsavtal med Falköpings Mejeri för fastigheten 

Lantmannen 7. 

19 stycken nya småhustomter på Fåraberget var 

klara för försäljning i maj. Därutöver har 14 stycken 

småhustomter sålts och 12 tomter var reserverade 

per den 31 december 2021. 
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Nämndens uppföljningsarbete  

 

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska 

samspela med de resurser som kommunen råder 

över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre 

framförhållning och beredskap för verksamhetsför-

ändringar som kommer att bli nödvändiga.  

Uppföljningsarbete  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 

lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 

ekonomisk tilldelning genom budget.  

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styr-

kedja som binder ihop de olika nivåerna i den kom-

munala organisationen från kommunfullmäktiges 

vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och re-

sultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 

analys av resultat. Kommunen har initierat och på-

börjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsik-

tigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik 

samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och 

ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommu-

nens fyra övergripande mål görs som en samlad be-

dömning av måluppfyllelse och baseras bland annat 

på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender 

och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier 

och andra styrdokument samt effekter av olika insat-

ser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig 

bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt upp-

drag och vilken effekt olika kommunala satsningar 

har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning 

av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklings-

områden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-

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

 

 

I Falköpings kommun skapas det goda 

livet tillsammans genom tron att 

framtiden går att utveckla och 

förbättra 

 

Fokus på ökad trygghet i kommunen 

I enkätundersökningar gjorda av kommunen, poli-

sen och Statistiska Centralbyrån (SCB) framkom-

mer att invånare i Falköpings kommun i relativt stor 

utsträckning upplever sig otrygga. För att motarbeta 

den utvecklingen har kommunstyrelsen tagit på sig 

ett samordningsansvar och gett uppdrag till kom-

munledningsgruppen. Kommunledningsgruppen 

har i sin tur arbetat med frågan under hela 2021. 

Det landade under hösten i en förtydligad riktning 

för det kommunövergripande trygghetsarbetet och 

med modeller för effektiv samverkan mellan kom-

munens verksamheter. Kommunstyrelsens utskott 

för social hållbarhet har gett uppdraget att ta fram 

en handlingsplan för trygghet.  

Styrgruppen för socialt hållbart Dotorp avveckla-

des i maj 2021. Beslutet togs av kommunlednings-

gruppen med anledning av att styrgruppen skapa-

des som ett pilotprojekt. Nu är meningen att de er-

farenheter som gruppen byggt upp ska inkorpore-

ras i fler delar av kommunens verksamheter. Upp-

växling sker också genom att det uttalade området 

numera är hela kommunen istället för Dotorpsom-

rådet.  

Ett arbete för att öka tryggheten kring Ranten i Fal-

köpings centralort initierades under 2020 när aktö-

rer så som kommunen, näringsidkare och för-

eningar samlades kring det upplevda problemet. 

Tillsammans med flera andra finansierar Falkö-

pings kommun ett projekt kallat Platssamverkan 

Ranten. Under tre år ska Stiftelsen Tryggare Sve-

rige projektleda arbetat för att öka tryggheten i om-

rådet genom kartläggning, analys och aktiviteter. 

Kartläggningen gav förslag på aktiviteter som ska 

genomföras, så som att säkerställa information i 

området om evenemang, brottsförebyggande åtgär-

der, med mera, och att undersöka förutsättningar att 

på sikt få större spridning av verksamheter i områ-

det för att utveckla flödena av människor.  

Under hösten 2021 genomfördes två omgångar ut-

bildning i drogförebyggande åtgärder för invånare i 

Dotorpsområdet. Detta skedde efter önskemål från 

boende och inkluderade information om och med 

polisen, socialtjänsten och skolans kuratorer.  

Under år 2022 kommer enkäter om upplevd trygg-

het i kommunen att följas upp, vilket kommer ge en 

indikator på hur väl insatserna har slagit ut.  

Förebyggande insatser barn och unga 

Kommunstyrelsen beslutade i slutet av år 2018 att 

finansiera projektet ”uppsökande föräldrastöd” med 

en miljon kronor från potten för schablonersättning. 

Beslutet om medel till projektet grundade sig på att 

såväl Socialnämnd och invånare påtalat att föräldrar 

hade ett behov av stöd i sin föräldraroll.  

Hösten 2020 togs ett omtag av projektet, projektdi-

rektivet skrevs om och kommunens organisation 

blev själva projektägare för projektet. En kommunal 

projektledare anställdes på 40 % av heltid under 18 

månader från och med januari 2021. Projektledaren 

fick i uppdrag att utveckla det föräldraskapsstöd 

som finns i Falköpings kommun, så som att nå för-

äldrar från olika kulturer, föräldrar till barn i olika 

åldrar och samordna de aktörer som erbjuder stöd. 

Detta skulle bland annat ske genom att genomföra 

intervjuer med föräldrar, genomföra dialoger med 

de verksamheter som bedriver föräldraskapsstöd-

jande insatser, att ta fram en modell för ett kulturan-

passat föräldraskapsstöd samt att sammanställa och 

sprida kunskap om de insatser som kommunens 

verksamheter har idag.  

Fullföljda studier och etablering på arbetsmark-

naden 

Tillsammans med kompetens- och arbetslivsnämn-

den har kommunstyrelsen tagit fram en ny arbets-

marknadsstrategi som antogs av kommunfullmäk-

tige i mars 2021. För kommunstyrelsen innebär den 

nya strategin krav på att stödja att en effektiv 

matchning sker av arbetssökande och arbetsmark-

naden, samt att goda relationer mellan kommunens 

organisation och arbetsgivare fortlever och utveck-

las. 

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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Bra bostäder och goda boendemiljöer 

Kommunstyrelsen främjar bostadsförsörjningen ge-

nom att ha en aktiv och drivande roll. Översyn av 

möjligheter att öka rörligheten inom bostadsbe-

ståndet behövs, likaså en fortsatt samverkan med 

fastighetsägare, bostadsutvecklare samt andra aktö-

rer på bostadsmarknaden. En viktig del är också ett 

tätt samarbete med det kommunala bolaget Falkö-

pings Hyresbostäder AB i planering, byggande av 

bostäder och utvecklingen av områden.   

För att säkerställa ett hållbart  bostadsbyggande är 

det viktigt att kommunledningsförvaltningen har 

tydliga riktlinjer vad gäller strategiska köp av fas-

tigheter för ökad markberedskap.  

Kommunstyrelsen integrerar Agenda 2030 i arbetet 

med fysisk planering genom utbildningar och 

webbinarium. En ökad kompetens har resulterat i 

ett nytt perspektiv och arbetssätt främst inom områ-

det fysiskplanering. Ett förväntat resultat är att 

dessa insatser bidrar till kommunens måluppfyllelse 

av globala mål. 

I syfte att främja bostadsförsörjningen och bidra till 

ökad rörlighet inom bostadsbeståndet har verksam-

heten arbetat aktivt och haft dialog med olika bo-

stadsutvecklare. Medarbetare träffar de större fas-

tighetsägarna i Falköpings kommun där bostäder 

för alla målgrupper diskuteras. Befolknings- och 

bostadsanalyser ligger som underlag för fortsatt bo-

stadsbyggande. En viktig aktör inom bostadssektor 

är Falköpings Hyresbostäder.  

Förväntningen är att bostadsutvecklare, med bättre 

förståelse för bostadssituationen, kan utveckla olika 

typer av bostäder och upplåtelseformer som möjlig-

gör ökad rörlighet på bostadsmarknaden.  

Sammanfattande bedömning 

Även om det har varit pandemi i över ett år kan re-

sultat av restriktionerna den medfört ses i arbetet 

mot målet ett socialt hållbart Falköping. Riktade in-

satser så som föräldraskapsstöd har försenats eller 

förhindrats på grund av covid-19, och arbetslös-

heten bland framför allt yngre och utrikesfödda har 

ökat under pandemin. Samtidigt har mer resurser 

kunnat läggas på interna strukturer, så som ett kom-

munövergripande trygghetsarbete och samarbete 

mellan vuxenutbildning och näringsliv. Den stärkta 

samverkan skapar förutsättningar för att arbetet mot 

ett socialt hållbart Falköping har en stark grund att 

stå på när arbetet kan bli mer utåtriktat.  

Samlad bedömning av måluppfyllelse

 

 

 

 

  

Mindre god Godtagbar God Mycket god

√

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend 

Ohälsotal (Försäkringskassan) 29,7 28,3 27,8 27,3 

Socioekonomiska riskgrupper (SCB)  5     i.u. i.u. i.u. 

Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät) 0,7 i.u. 0,7 i.u. 

KKIK delaktighetsindex (Kolada) i.u.  61     i.u. i.u. 

Valdeltagande (SCB) 87,39% * 53,07% i.u. i.u. 

Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik)  11      12      16      11     

Uppföljning av medborgardialog –upplevd kvalitet- och deltagande (Kommunens statistik) i.u. i.u. i.u. i.u. 
* ska jämföras med deltagandet i EU-valet 2014 som var 50,93%

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar 
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Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

 

 

 

Falköpings kommun ska vara en bra plats 

att bo, verka och leva på - en plats där in-

vånare känner stolthet och trygghet 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvalt-

ningen att ta fram en ny lokaliseringsstudie 

för eventuell ny plats av den kommande högstadie-

skolan. Uppdraget är slutfört och redovisades till 

kommunstyrelsen i december 2021. Åsarps gamla 

förskola och vandrarhemmet i Falköping såldes un-

der sommaren, medan Yllestads gamla skola finns 

ute till försäljning.  

Falköpings kommun har, tillsammans med Svenska 

kyrkan i Falköping, under våren 2021 arrangerat en 

nationell arkitekttävling för att få fram program-

skisser för utvecklingen av stadskärnan. Totalt var 

det 28 arkitektfirmor som anmält sitt intresse för att 

delta i tävlingen, varav fyra team valdes ut att delta. 

En enig jury beslutade om det vinnande bidraget, 

vilket presenterades den 17 juni 2021 på ett livesänt 

event. Det vinnande bidraget var ”Extra lagrad” som 

upprättats av Sydväst arkitektur och landskap AB. 

För tredje året i rad har sommargatan arrangerats i 

stadskärnan. Detta år förflyttades sommargatan från 

Dotorpsgatan/Storgatan till Köttorget. Årets som-

margata har haft extra fokus på rörelse och historia, 

bland annat genom bemannad aktivitetsplats och hi-

storisk utställning om de fynd efter vikingarna som 

hittades under Köttorget 2017.  

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsintressen 

(LONA) till planeringsunderlag för grönstruktur och 

ekotjänster godkändes av Länsstyrelsen under som-

maren. Arbetet med själva grönstrukturplanen är på-

börjat. Inventeringar av befintlig grönyta i tätorterna 

i kommunen som finns på kommunägd mark skulle 

ha startat under sommaren, men är framflyttad till 

2022.  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni att na-

turreservatet Väsmestorp ska bildas. Reservatsom-

rådet består av ett mäktigt stenmurslandskap med 

betesmarker, ekhagar och sumpskogar. Arealen på 

området är 19,5 hektar. Projektet med att bilda na-

turreservatet har drivits som ett LONA-projekt där 

kommunen erhållit bidrag från Länsstyrelsen. Pro-

jektet pågår mellan 2019 och 2022 och innehåller 

även en del guidade turer i området. Kommunstyrel-

sen har arbetat fram förslaget på reservat och sköt-

selplan för området som skett i samarbete med lo-

kala föreningar. Syftet är att bevara och utveckla ett 

varierat och värdefullt hagmarks- och skogsmarks-

område i tätortsnära läge för Flobys och hela kom-

munens invånare samt turismen. 

Klimatsmart kommun med goda och hållbara 

kommunikationer samt utbyggd infrastruktur 

En ny trafikstrategi ska antas av kommunfullmäktige 

under 2022, och arbetet med den är påbörjad. Det 

har förts dialog brett med både externa och interna 

aktörer för att samla in underlag. I slutet av 2021 ge-

nomfördes en medborgardialog både i form av fysisk 

träff samt genom en enkät på hemsidan. Workshops 

med politiker och tjänstpersoner har också genom-

förts. 

Utvecklingen av kollektivtrafiken i Falköpings kom-

mun står inför en oklar framtid. Västtrafik har haft 

ett väldigt dåligt år bakom sig, företaget har förlorat 

stora summor i intäkter under pandemin då företaget 

till och med själv har marknadsfört rekommendat-

ionen att inte använda deras tjänster. Det är fortfa-

rande oklart hur resvanor kommer att se ut efter pan-

demin, och tillsammans med en hårt ansatt ekonomi 

för Västtrafik är det svårt att förutse hur kollektivtra-

fiken kommer utvecklas framöver.  

Under år 2021 har laddstolpar för eldrivna fordon in-

stallerats på tre platser i Falköpings tätort – vid rese-

centrum, vid biblioteket samt vid Köttorget. Det har 

mellan 25 juni och 31 december totalt varit 716 

laddningssessioner, där 54% av dessa skett vid Köt-

torget, 25% vid resecentrum och 21% vid biblio-

teket. 

Klimatstrategin är sedan juni månad antagen av 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har an-

svaret att samordna och processleda genomförandet 

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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av den. Genomförandet är påbörjat inom alla fokus-

områden. Inom hållbara transporter är processer 

igång så som Vintercyklist, Mobilitetsveckan, Cy-

kelvänlig arbetsplats och På egna ben, som exempel. 

Den kommande resepolicyn kommer också att utgå 

från klimatstrategin.  

Klimatstrategin pekar också ut lokal framställning 

av förnybar energi, som arbetas med genom att 

bland annat installera solceller på kommunens fas-

tigheter. Ett annat område som lyfts i strategin är 

hållbara finanser. På bara ett år har Falköpings kom-

mun kvalificerats till flera Gröna lån till exempel ge-

nom att garantera att flera nya fastighetsprojekt är 

energieffektiva. Demensboendet Tåstorp är ett ex-

empel på en av de större fastigheterna som kvalifice-

rat för Gröna lån, och högstadieskolan Platå planeras 

för att göra det också.  

Ytterligare ett område som klimatstrategin pekar på 

är utbildning och dialogprocesser om klimatomställ-

ningen. Under hösten genomförde kommunstyrelsen 

två dialogmöten med invånare om klimatstrategin. 

Första mötet fokuserade på frågan om klimatom-

ställning och extra resurser lades på att säkra delta-

gande från gymnasieelever. På det andra mötet fick 

deltagarna mer ansvar och fick själva forma frivil-

liga överenskommelser inom klimatomställningen 

som kallas ”klimatavtal”. Arbetskonceptet är något 

som kommer att fortsätta användas i arbetet med kli-

matstrategin för kommunens invånare.  

En förutsättning för att klimatstrategin ska kunna 

förverkligas är att målen och metoderna upplevs som 

viktiga och möjliga att genomföra i kommunens alla 

verksamheter, som något alla delar av kommunen 

äger. Utmaningen framåt är att hålla i farten i arbetet 

som redan skapats och att behålla den gemensamma 

problembilden som möjliggör gemensamt arbetssätt.  

Sammanfattande bedömning 

Med stora projekt igång, så som stadskärnan och 

grönstrukturplanen skapas väldigt bra förutsättningar 

för en attraktiv och grönskande kommun. Samtidigt 

skapar den antagna klimatstrategin kommunen förut-

sättningar för att fortsätta vara attraktiv även i fram-

tiden genom att samla kommunens verksamheter 

mot en hållbar morgondag. 

Samlad bedömning av måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

  

Mindre god Godtagbar God Mycket god

√

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend 

Resande med stadstrafiken (Västtrafik) 392481 348146 196 260 i.u. 

Inpendling (SCB) 2942 3046 2975 i.u. 

Utpendling (SCB) 4747 4703 4677 i.u. 
(* Ny indikator) Kommunens information till företagen (Svensk näringslivsmätning av 

näringsklimatet)
3,5 3,6 i.u. i.u. 

Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/s (Post-och telestyrelsen) 79,38% 83,61% i.u. i.u. 

Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Svenskt näringslivs mätning av näringsklimatet) 4,36 i.u. i.u. i.u. 

Koldioxidutsläpp (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet -RUS) Ton/ invånare i.u. 3,7 i.u. i.u. 

Andel lokalproducerad energi (Falbygdens Energi) i.u. i.u. 0.32 i.u. 

Energianvändning per invånare (Kommunens statistik) 25234 kWh 38400 kWh i.u. i.u. 

Befolkningsutveckling (SCB) 0,2 0,3 i.u. i.u. 

Antal nya lägenheter i flerbostadshus (Kommunens statistik) 214 79 40 143 

Antal nya småhus (Kommunens statistik) 29 26  12     32 

Fastighetspriser (SCB) 1453 1548 2049 1924 
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Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 

 

Utveckla kommunens bemötande och 

servicekvalitet 

Kommunstyrelsen arbetar för att stödja det 

lokala näringslivet i omställningen som 

covid-19 medfört. Besöksnäring och han-

delsföretag har haft större omsättningar och flöden 

under sommaren i och med att Folkhälsomyndighet-

ens rekommendationer lättade under andra halvan av 

2021. Även utländska besökare har varit i kommu-

nen under sommaren.  

Kommunstyrelsen förbereder nu för att näringsverk-

samheter mer och mer kommer att normaliseras och 

större evenemang kommer att tillåtas. Nyföretagar-

rådgivningen tror på en fortsatt ökning av nya före-

tag för 2022. En farhåga är dock tillgången av mark 

för större industriverksamhet, då efterfrågan av ut-

rymme ökar snabbare än vad mark kan göras till-

gänglig.  

Under hösten har Skövdes intresse för etableringen 

av batterifabriken för Volvo Cars och Northvolt, fått 

ett stort utrymme på dagordningen och satt stort fo-

kus på samarbete kring mark, bostäder och kompe-

tens. 

Utveckla företagandet och matcha kompetens 

En ny arbetsmarknadsstrategi antogs av kommun-

fullmäktige i februari 2021 och som en del i verk-

ställandet av den samarbetar kommunstyrelsen med 

kompetens- och arbetslivsnämnden. Verksam-

heterna ska möta medborgarnas och arbetsmark-

nadens behov genom att ha relevant utbud av utbild-

ning och arbetsmarknadspolitiska insatser som gyn-

nar stegförflyttning mot den öppna arbetsmark-

naden. Sedan uppdraget gavs till kommunstyrelsen 

och kompetens- och arbetslivsnämnden att gemen-

samt arbeta för att få fler i arbete och därmed minska 

försörjningsstödet så har samverkansstrukturerna ut-

vecklats och gemensamma mål tagit form. Struk-

turen bärs på tre arbetsområden; Efterfrågan och ut-

bildningsutbud, En gemensam plattform samt goda 

exempel. Alla områden har planerade processer och 

ett stort arbete har skett internt för att vara rustade 

när pandemins restriktioner lättar undan för undan. 

Ett gemensamt jobb har utförts för att anskaffa fler 

praktikplatser inom näringslivet. Här finns ett gott 

exempel på hur verksamheterna arbetar tillsammans 

med gemensamma mål.  

Den behovskartläggning som genomfördes i början 

av 2021 ska följas upp under kommande år med yt-

terligare en enkät till Falköpings företag. En målbe-

dömning av samarbetet är att det är framgångsrikt 

när det gäller relationsskapande och processuppbyg-

gande men att det kvarstår en utmaning i att tillsam-

mans skapa mätbara effekter utifrån arbetsmarknads-

strategins mål. Det är först efter att planerade aktivi-

teter kunnat genomföras under 2022 som analys av 

samarbetet gällande arbetsmarkandsstrategin kom-

mer att kunna presenteras. 

Infrastruktur som möjliggör etableringar 

År 2020 tog kommunfullmäktige beslut om att 

bygga en ny överlämningsbangård. Den nya över-

lämningsbangården kommer ge möjligheter för 

längre tåg att stanna och lastas om och innebär också 

att det är den första nya överlämningsbangården i 

Marjarp på över tio år. Arbetet är nu påbörjat för att 

verkställa beslutet där projektering är igång. Planen 

är att själva bangården ska vara färdig 2023 och Tra-

fikverket genomför anslutningarna till Västra stam-

banan 2025.  

Projektet med ny överlämningsbangård lyfter utma-

ningar som Falköpings kommun möter, dels i myn-

dighetssamverkan samt intern stabilitet i längre pro-

jekt. Trafikverket behöver många gånger kommuni-

ceras med på deras typ av språk och med kunskap 

om deras interna organisering, något kommunens 

verksamheter inte alltid kan. Denna utmaning möts i 

detta fall med att en konsult tas in för att underlätta 

kommunikationen. Med stabilitet i längre projekt 

menas vikten av att personal som är inblandade i 

projektet stannar kvar i sin tjänst. Projekt som 

sträcker sig över flera år kräver kompetens och erfa-

renhet som dels byggs upp genom att just vara in-

blandad i projektet.  

Dryport Skaraborg ökar i antalet containrar och från 

Göteborgs hamn har trafiken ökat med 27 procent 

under 2021, vilket gör Falköping till den destination 

som har störst ökning. Man tar nu emot uppåt 50 000 

TEU (1 TEU är lika med en 20-fots lång container). 

Det ankommer mellan 20 och 30 tåg varje vecka.   

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


NÄMNDSBERÄTTELSE 

verksamhetsredovisning för år 2021 I kommunstyrelsen I 13 

Företaget Jula fortsätter sin satsning i Marjarp-områ-

det och har nu tillsammans med kommunen kommit 

överens om att bygga nytt spår och ny lagerlokal. 

Lagerlokalen kommer vara mellan 40 000 till 50 000 

kvadratmeter stor och ingår i Julas satsning att serva 

med logistik för andra företag. Falköpings kommun 

investerar 10 miljoner kronor i projektet, medan Jula 

går in med 250 miljoner kronor.  

Falköping – en aktiv aktör 

Med stöd från kommunstyrelsen genomfördes årets 

transäsong lyckat trots sociala restriktioner. 

Antalet gästnätter i kommunen ökade 2021 jämfört 

med år 2020, men är fortfarande påverkat av covid-

19. Falköping har dock en bättre utveckling jämfört 

med Skaraborgs genomsnitt, där det inte ökade med 

antalet gästnätter utan istället sjönk.  

Falköpings kommun ansökte och tilldelades ett pro-

jekt under 2021 från Tillväxtverket om hållbar plats-

utveckling. Under andra halvåret kommer hållbar-

hetsarbetet fördjupas kring besöksnäringen, framför-

allt med Tillväxtverkets projektmedel. Projektet 

Hållbar platsutveckling Hornborgasjön fortlöper en-

ligt plan och ingår i samarbetet inom Visit Hornbor-

gasjön. Projektet syftar till att ta fram arbetsmetoder 

för en långsiktigt hållbar omställning med fokus på 

destinationsutveckling i samklang med samhällspla-

nering och regionala processer. Slutredovisning av 

projektet skall ske under april 2022.  

Sammanfattande bedömning 

Den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett 

logistikcentrum lyckades väldigt väl med ett idag 

oerhört aktivt område. Ännu mer trafikerat kommer 

det att bli i framtiden i och med nya satsningar från 

både kommunens organisation och från privata före-

tag. Tillsammans med detta sker utveckling inom 

hållbar besöksnäring, något som värdesätter och be-

håller det unika som kommunen har samtidigt som 

det öppnar för fler besökare.  

Samlad bedömning av måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend 

Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern)  4     3,6 4,4 i.u. 

Handelsindex Sällanköp (Handelns utredningsinstitut) 61 i.u 62 i.u. 

Handelsindex Dagligvaror (Handelns utredningsinstitut)  82     i.u 82 i.u. 

Antal företag i Falköpings kommun (SCB)  4 288      4 308      4 368     4627 

Antal arbetstillfällen (SCB)  13 837     i.u i.u i.u 

Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark  670 130      615 000      570 435      596 006     

Näringslivsklimat (SKLs undersökning insikt)  73     77 73 i.u. 

Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut)  70 236      73 510      54 848      61 960     
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Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning 

 

 

Utveckla relationer som kännetecknas av 

öppenhet, respekt och ett gott bemötande. 

Verksamheterna är till för kommuninvå-

narna. 

Med det omformulerade målet om att verk-

samheterna ska arbeta mot att vara en tillitsstyrd or-

ganisation har kommunstyrelsen under året samarbe-

tat med resten av organisationen om definitioner och 

riktning. Kommunstyrelsens första steg i arbetet med 

tillitsstyrning har varit att definiera begrepp för att 

säkerställa att verksamheterna talar samma ”språk”. 

En processplan har framtagits i syfte att involvera 

samtliga chefer och medarbetare i Falköpings kom-

mun på lämpligt och relevant sätt. Målet är att arbe-

tet ska skapa en gemensam förståelse bland chefer 

och medarbetare i Falköpings kommun om tillitsba-

serad styrning och ledning – varför, vad och hur. 

Målet är också att bland chefer och medarbetare 

skapa ett engagemang och vilja att skapa en tillå-

tande och tillitsstyrkande kultur.  

Den interna organisationen har byggts upp med ar-

betsgrupp och styrgrupp.   

Systematiskt kvalitetsarbete för ett hållbart Falkö-

ping 

Införande av e-arkivet samt det pågående projektet 

med e-signering är ytterligare processer kopplade till 

digitaliseringsområdet. Även här är informationssä-

kerheten central. 

Kommunen och ekonomiavdelningen har vidare ar-

betet med förändringar av budget- och uppföljnings-

processerna. Nya reviderade styrdokument har tagits 

fram, policy- och riktlinje för verksamhet- och eko-

nomistyrning samt policy och riktlinje för lokalför-

sörjning och projektinvesteringar. 

Som en led i arbetet med både kultur och struktur 

genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen en över-

syn av beredningsprocesserna inom samtliga nämn-

der. Målsättningen är en mer enhetlig ärendebered-

ning. Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag 

att ta fram en policy för ärendeberedning vilken ska 

antas av kommunfullmäktige.  

Ett mer långsiktigt projekt som är igång är bytet av 

ekonomisystem. Tillsammans med 8 andra kommu-

ner arbetar nu Falköpings kommun med att planera 

och förbereda för bytet. Att samarbeta med andra 

kommuner i att byta ekonomisystem är smått unikt, 

och det som Falköping får ut av samarbetet är dels 

effektiviteten i att kunna dela resurser men också att 

dela erfarenheter och lösningar.  

En revidering av kommunikationsstrategin är under 

arbete, likaså en kompletterande riktlinje. Strategin 

kommer att beskriva hur kommunens verksamheter 

ska förhålla sig till kommunikation och bidra till 

uppfyllelsen av organisationens mål och visioner. 

Den interna webben, Falnet, uppdaterades och fick 

ett nytt utseende under början av år 2021. 

Digitalisering 

En ny digitaliseringsstrategi är antagen av kommun-

fullmäktige, och arbetet med digitaliseringen leds av 

kommunstyrelsen. Ett av fokusområdena nu är struk-

tureringen av samarbetet mellan kommunstyrelsen 

och resten av organisation i digitaliseringsfrågor. För 

att lyckas med strategin krävs en fungerande sam-

verkan i frågorna då strategin ställer mål som bara är 

möjliga att nå genom bra dialog mellan olika verk-

samheter. Målsättningar som ställs upp i strategin är 

att kunna minska rekryteringsbehovet med motsva-

rade 100 heltidstjänster genom digitalisering till år 

2030. Att digitaliseringen leder till en bättre arbets-

miljö samt att den ska bidra till att arbeten upplevs 

som mer meningsfulla.  

Arbetet med Microsoft 365 fortsätter och beslut om 

att införa Microsoft Teams i hela organisationen togs 

under slutet av 2021.  

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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Internt miljöansvar 

Inför 2021 antog kommunstyrelsen elva klimatlöf-

ten. Att anta ett klimatlöfte innebär inte att målsätt-

ningen måste nås det första året – att komma när-

mare målet och att berörda aktörer lär sig mer om 

vilka förbättringar som är möjliga ur ett klimatper-

spektiv är viktiga framgångar. 

Klimatlöften 2021 

 Vi klimatväxlar tjänsteresor – I uppstart 

 Våra nya personbilar är miljöbilar – Upp-

nått 

 Vi ställer krav i upphandling för transport-

delen i nya avtal – Uppnått 

 Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelo-

meter – Uppnått 

 Vi minskar inköpen av fossilbaserade en-

gångsprodukter – Påbörjat 

 Vi använder cirkulera möbler – Påbörjar 

och igång 

 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet 

och har mål – Påbörjat och igång 

 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i 

offentlig verksamhet och har mål – Upp-

nått 

 Vi producerar egen solel – Uppnått 

 Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminsk-

ning, en koldioxidbudget – Uppnått 

 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till all-

mänheten om klimat - Uppnått 

Sammanfattande bedömning 

Vägen till en tillitsstyrd organisation tar allt mer 

form genom arbete som konkretiserar begreppen och 

samlar organisationen. Den nya digitaliseringsstrate-

gin sätter en bra ambitionsnivå som ger förutsätt-

ningar för en allt mer effektiv organisation som 

dessutom skapar en bättre arbetsmiljö. De antagna 

klimatlöftena har inte bara gett kommunens verk-

samheter spännande utmaningar utan har också höjt 

kompetensen hos berörda aktörer i klimatfrågan. 

Samlad bedömning av måluppfyllelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER 2018 2019 2020 2021 Trend 

Andel hybridbilar av kommunens fordon (Kommunens statistik) 56 40 44 47 

Andel biogasfordon av kommunens fordon (Kommunens statistik)  17     20 17 14 

Antal e-tjänster (Kommunens statistik) 59 82 108 i.u. 

Antal osakliga löneskillnader baserade på kön (Kommunens statistik)  -     0 i.u. i.u. 

Andel förtroendevalda som upplever att beslutsunderlag håller god kvalitet. (Kommunens enkät) 0,84 0,78 i.u. i.u. 

Andel gröna lån iu 17,5% 23,0% 36,9% 

Nöjd medarbetarindex i.u.
71 (medarbetare) 

80 (ledare)
i.u. 71 

(* ny formulering) Andel medarbetare som gärna rekommenderar Falköpings kommun som 

arbetsgivare (medarbetarundersökningen)
i.u. 

3,9 (medarbetare) 

4,6 (ledare)
i.u. 3.9 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i.u. i.u. i.u. i.u. 

Redovisning av genomförda e-förvaltningsprojekt i.u. i.u. i.u. i.u. 
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Personalredovisning  

 

Personalredovisning 

Utifrån det uppdrag kommundirektören hade, att 

göra en genomlysning av kommunledningsförvalt-

ningen, blev sammanställningen av enkäten från 

medarbetarna på kommunledningsförvaltningen 

klar under januari–februari. Därefter tog förvalt-

ningen hjälp av Avonova i arbetet. Den 28 april 

hölls första partsammansatta mötet för att ta proces-

sen framåt. Utkomsten från detta möte lade grunden 

till den fortsatta processen. Ett reviderat förslag 

togs fram och presenterades för organisationen 17 

augusti, sedan följde risk- och sårbarhetsanalys och 

facklig förhandling gjordes den 8 september. Fack-

lig MBL 19,  den 25 augusti. MBL 11, den 17 sep-

tember. Med start första december började den nya 

organisationen för kommunledningsförvaltningen 

att gälla. 

På avdelningen Stadsbyggnad har under året tre 

medarbetare varit föräldralediga delar av tid. En 

ändrad fördelning av arbetsuppgifterna har gjort att 

påverkan på verksamheten inte blev väsentlig. Där-

emot har detta i stor grad påverkat arbetsbelast-

ningen för övrig personal. På grund av pensionsav-

gång har en ny kommunekolog rekryteras. Tjänsten 

som planarkitekt blev ledig under sommaren och 

återbesattes. Tjänsten som bygglovsadminstratör 

blev ledig och tillsattes i mitten av augusti. En plan-

arkitekt slutade vid årsskiftet. Rekrytering pågår. 

HR-avdelningen kommer vid årets slut att ha två 

vakanser utan direkt återbesättning vilket påverkar 

lagd budget. Dock så planeras det för en återbesätt-

ning under 2022. Avdelningen har även ett antal 

deltidsanställda vilket även det påverkar utfallet. 

Verksamheten prognostiserar således ett utfall i en-

lighet med tilldelad ram. 

På ekonomiavdelningen är bemanningen sedan 

2021 utökad med en 25 % strategtjänst. Denna är 

under 2021 kopplad till en intäkt från tidigare pro-

jekttjänst. Denna intäkt kommer troligen att för-

svinna under 2022 varför tjänsten skall finansieras i 

personalbudgeten. Från september 2021 utökades 

ekonomiavdelningen med en 30% ”projekttjänst”. I 

första hand t.o.m. juni 2022 för att arbeta med byte 

av ekonomisystem. 

Inom hållbar utveckling och hållbar kommunikat-

ion fanns vakanser som avvaktade ny organisation 

innan beslut togs om tillsättning eller ej. Utifrån va-

kanser har avdelningarna haft svårt att motsvara 

förväntningar från politik, förvaltningar och andra 

främst när det gäller främst utvecklingsfrågor, ut-

redningar och strategiskt arbete. 

Kompetensförsörjning 

Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompe-

tens 

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp hela 

kommunens personalpolitik. Inom ramen för att 

vara en attraktiv arbetsgivare ställs krav på samord-

nade strategier och rutiner för kompetensförsörj-

ning.  Kommunens organisation arbetar efter en 

modell som används för att fånga alla delar i kom-

petensförsörjningscykeln, ARUBA. Att attrahera, 

rekrytera, behålla, utveckla rätt kompetenser krävs 

och behövs, när verksamheterna och dess uppdrag 

utvecklas, i kombination med att omhänderta avslut 

på ett professionellt sätt, är centrala delar för att 

vara en arbetsgivare medarbetare kan vara stolta 

över. 

PERSONALREDOVISNING 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Personalsammansättning

Tillsvidareanställda

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

Kommunledningsförvaltningen (KLF) 85,0 83,0 86,5 -3,5 86,5

Visstidsanställda 7,0 9,0 4,0 5,0 5,0

Timanställda 22,0 22,0 25,0 -3,0 22,0

Antal årsarbetare 86,25 82,65 90,25 -7,6 90,25

Pensionsavgångar (65år) 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0

Omsättning 7,0 8,0 0,0 8,0 0,0
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Det konkreta arbetet med de olika delarna kan till 

exempel innebära att synas i olika sammanhang där 

eventuellt blivande medarbetare kan tänkas finnas, 

så som rekryteringsmässor på högskolor. En pro-

fessionell och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, 

att kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter och en 

god arbetsmiljö ökar möjligheterna att behålla och 

ta till vara den kompetens som redan finns i organi-

sationen.  

En ny kompetensförsörjningsplan antogs under 

2021 av kommunstyrelsen som beskriver bl.a. be-

hovet av att rekrytera bredare. När kompetensbrist 

finns inom kommunens kärnverksamhet så som 

inom omsorg och skola är en taktik att arbeta med 

att renodla tjänsters beskrivningar och uppdrag. Det 

handlar om att på detta sätt skapa fler tjänster som 

kan utföras av fler människor, och samtidigt hitta 

själva kärnan i arbetsfunktionen. En annan del är att 

marknadsföra de karriärs möjligheter som finns 

inom kommunens verksamheter. Att kompetensut-

veckla personal kan handla om så mycket mer än 

bara utbildning – så som till exempel mentorskap.  

Att främja ett hållbart arbetsliv är ytterligare en pro-

cess som handlar om att skapa en arbetsplats som 

möjliggör för medarbetare att kunna och orka arbeta 

ett helt arbetsliv. För detta behöver både fysiska 

och psykiska faktorer belysas.  

Sjukfrånvaro 

Falköpings kommun har följt rekommendationerna 

från svenska myndigheter gällande covid-19. I 

verksamheter där det fungerat att arbeta hemifrån 

för att ställa om till digitala möten och utbildningar, 

har detta genomförts. 

Från Försäkringskassan kommer regelbundet in-

formation om utvecklingen av sjukfall i Falköpings 

kommun. I dialog och samverkan med Försäkrings-

kassan,  vårdcentralerna och företagshälsovården 

ges möjlighet till en bra överblick angående behov 

av åtgärder och insatser. Avtalet KOM-KR ger möj-

lighet att efter avslutad rehabilitering och omplace-

ringsutredning avsluta anställning och ge medarbe-

taren omställningsstöd för att komma vidare i nytt 

arbete.  

Arbetet har under året fortsatt med att implementera 

SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare 

arbetsplatser inom kommunen. Det nya lokala sam-

verkansavtalet blev klart hösten 2021. Under 2022 

kommer det finnas ett fokus på chefers arbetsmiljö 

och att hitta faktorer som skapar hälsa. Fortsatt ar-

bete med den organisatoriska och sociala arbetsmil-

jön samt tidiga signaler och främjande faktorer är 

viktiga att fokusera på. 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

görs årligen men behöver förbättras utifrån Arbets-

miljöverkets krav på dokumentation av uppfölj-

ningen och hur högsta ledning involveras i de åtgär-

der som behöver vidtas. HR-avdelningen stödjer 

cheferna i arbetet med arbetsmiljö och hälsa.  

Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare 

påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i 

förhållande till antalet frisk/sjukdagar. 

Av kommunledningsförvaltningens medarbetare 

har 71,32 % ingen sjukfrånvaro alls under 2021 (57 

% 2020) och 19,1 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 

2021 (30 % 2020). 

Den totala sjukfrånvaron inom Kommunlednings-

förvaltningen är 0,8 % och den totala sjukfrånvaron 

för hela kommunen är 7,1 %.  

Minskningen i sjukfrånvaro som uppstått under 

2021 antas bero på att en stor del av förvaltningens 

medarbetare haft möjlighet att arbeta på distans un-

der året, vilket kan ha gjort det lättare att utföra sina 

arbetsuppgifter trots lättare symptom. 

 

 

 

 

Siffrorna visar sjukfrånvaro för samtliga anställda för kommunledningsförvaltningen inklusive anställda med 

timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid). Den gröna siffran visar år 2021 års utfall. Siffran inom 

parantes visar år 2020 utfall. 

 

Kommunlednings

förvaltningen Totalt Kvinnor Män 

Varav över 

60 dagar  - 29 år 30-49 år 50 år 

0,8% (1,5%) 0,7% (1,9%) 1,0% (1,1%) 0,0% (0.0%) 0,4% (1,5%) 0,8% (1,7%) 0,9% (1,4%)
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Förväntad utveckling  

Kommunens ekonomistyrning skall fortsätta ut-

vecklas för att säkerställa kvalitén i processer och 

underlag för beslut till budget, prognoser och upp-

följning. På kommunledningsförvaltningen fortsät-

ter processen kring mark- och exploateringsfrågor.      

Arbetet med projekt Ö9, (byte av ekonomisystem) 

kommer in i nästa fas, förberedelser för implemen-

tering, under 2022 och 2023. Detta är ett mycket 

omfattande arbete varför ekonomiavdelningen kom-

mer behöva förstärkning av resurser. Implemente-

ring av modul för avtalsuppföljning kommer att fär-

digställas. Vidare skall funktionen för samordning 

och ledning av kommunens analysgrupp och intern-

kontrollarbete säkerställas. Arbetet gällande förvalt-

ning av kommunens stiftelser och donationsfonder 

fortsätter.   

Koncessionsupphandlingen av camping och skid-

backe kommer att avslutas under våren 2022 och 

detta utfall kommer påverka näringslivsavdelning-

ens personal och resursplanering. Arbetet med en 

modell för en platsvarumärkesprocess kommer inle-

das under våren år 2022. 

Antalet planuppdrag har ökat och det handlar både 

om planering för kommunala verksamheter men 

även planer initierade av privata aktörer.  

Kommunledningsförvaltningen kommer att fort-

sätta arbetet med digitalisering av olika delar i verk-

samhetsprocesser. 

Några kostnadsökningar att vara medveten om är  

avtal för webb, intranät och licenser, där en prisök-

ning sker årligen. Här räcker inte den generella upp-

räkningen baserat på prisindex för kommunalverk-

samhet (PKV) för att täcka upp kostnaden. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

Nämndens övergripande resultaträkning 

Resultat för Kommunstyrelsen år 2021 blev 102 740 

tkr. En avvikelse mot budget med ett överskott om 

847 tkr. 

Kommunstyrelsens budgetram från årets början var  

100 100 tkr. Kompensation av 2020 och 2021 års lö-

ner har skett om 3 781 tkr samt en minskning av ka-

pitalkostnader 929 tkr. Ytterligare ramförändringar 

har gjorts om 635 tkr innehållande strategiska ut-

vecklingsmedel, förändring internränta/hyra, kapital-

kostnader Ålleberg, förändring PO-pålägg 2021 

samt kommunstyrelsens beslut § 66 Efterskänkning 

av tillsynsavgifter för serveringstillstånd för år 2021.  

Analys intäkter 

Avgifter m.m. 
Verksamheterna Camping och Vandrarhems avgifter 

blir utfall tillsammans ett underskott på 500 tkr vid 

årets slut. 

Utfall inom Stadsbyggnadsavdelningen blev utfallet 

ett överskott om 300 tkr. 

Stadsbidrag 
Utfallet inom stadsbidrag mot budget är ett överskott 

mot utfall. Avvikelserna handlar om Arbetsför-

medlings Refill (bidrag för Lona anställningar), bi-

drag sjuklön, utbetalda projektansökningar som inte 

är budgeterade. 

Övriga intäkter 
Avvikelsen mot budget ett litet underskott. 

Interna intäkter 
De interna intäkter som kommunledningsförvalt-

ningen har budgeterat är dels de avtal som av interna 

tjänster mellan förvaltningar i kommunen. Avvikel-

sen beror bland annat på att HR-avdelningen har vi-

dare debiterat företagshälsovård till förvaltningarna. 

 

Analys kostnader 

Personalkostnader 
Inom personalkostnaderna blev utfallet ett överskott. 

Det beror på de vakanser som inte tillsattes inom 

hållbar utveckling och hållbar kommunikation.  

Verksamhetskostnader 
Inom verksamhetskostnader blev utfallet ett under-

skott. Under året har pandemin påverkat verksam-

heterna som har fått avvakta med många planerade 

aktiviteter. Dock kunde flertal genomföras under 

sista tertialet. 

Kapitalkostnader 
Utfall med ett litet överskott mot budget. 

Interna kostnader 
Inom interna kostnader finns ett underskott i utfallet 

vid årets slut. Avvikelserna finns inom lokal- och 

markhyror, interna tjänster samt städ och kopplade 

till verksamheterna Camping och Vandrarhem. 

 

 

RESULTATRÄKNING (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Intäkter

Avgifter mm 10 421 11 089 11 428 -339 10 900

Statsbidrag 2 816 3 699 1 542 2 157 2 300

Övriga intäkter 3 926 2 734 2 784 -50 3 000

Interna intäkter 7 088 6 252 6 016 236 5 600

Summa intäkter 24 251 23 774 21 770 2 004 21 800

Kostnader

Personalkostnader -67 330 -69 410 -70 214 804 -69 400

Verksamhetskostnader -47 007 -42 325 -41 985 -340 -41 997

Kapitalkostnader -7 358 -6 446 -6 490 44 -6 490

Interna kostnader (inkl. internhyra) -7 564 -8 333 -6 668 -1 665 -8 000

Summa kostnader -129 259 -126 514 -125 357 -1 157 -125 887

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -105 008 -102 740 -103 587 847 -104 087
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Verksamhetsredovisning 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens resultat för år 2021 visar ett 

överskott om 847 tkr.  

Kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningens resultat visar ett överskott. Det som 

några verksamheter har underskott, balanserats upp 

av andra verksamheters överskott. 

De underskott som kan nämnas är högre konsult-

kostnader då specialkompetens har behövts köpas 

in. Underskott finns inom Näringsliv och verksam-

heterna Camping och Stugby samt Slalombacken. 

Plockar man ur dessa verksamheter från Näringsliv 

håller avdelningen sin budget. 

Under året har ett par vakanser inte tillsatts samt 

några rekryteringar har dragit ut på tiden. Detta ge-

nererade att personalkostnaderna har ett överskott 

mot budget. Under året har förvaltningen blivit nog-

grannare i sitt redovisningssätt mot föregående år 

angående stora periodiseringar. Detta har påverkat 

verksamhetsresultatet detta år mot budget på ett po-

sitivt sätt. Vissa verksamheter har avvaktat med 

några planerade aktiviteter som inte har kunnat ge-

nomföras på grund av pandemin vilket också har 

genererat ett överskott. 

Samverkan och samordning 

Utfallet inom samverkan och samordning beror till 

största delen överskottet från den återbetalning som 

Miljösamverkan östra Skaraborg betalat till kom-

munen. Det avser överskottet från MÖS bokslut år 

2020. Återbetalningen sker med samma fördelning 

som det betalas in av medlemskommunerna. 

Politik 

Inom Politik blir utfallet ett underskott. Avvikelsen 

beror på ej budgeterade konsultkostnader samt 

högre arvodeskostnader inom kommunstyrelsen. 

Inom kommunfullmäktige beror överskottet på 

grund av inställda möten under året vilket genererar 

mindre utbetala arvoden mot planerad budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT PER

VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR) 

BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Kommunledningsförvaltningen -84 150 -86 620 -87 237 617 -87 077

Samverkan och Samordning -13 694 -9 050 -9 460 410 -9 510

Politik -7 164 -7 070 -6 890 -180 -7 500

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -105 008 -102 740 -103 587 847 -104 087
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Avdelningsredovisning  

 

Kommundirektör 

Avvikelsen mot budget beror på ökade konsultkost-

nader. 

Näringsliv 

Under våren fattade kommunstyrelsen beslut om att 

sälja fastigheten Vandrarhemmet. Försäljningen 

påverkar intäktssidan för verksamheten. 

Verksamheterna inom näringsliv förutom Camping 

och Vandrarhem samt Slalombacken redovisar 

enligt budget. Underskottet om  1 300 tkr är kopplat 

till Camping och Vandrarhem. Samt 600 tkr till 

ökade elpriser vid Slalombacken. 

Hållbar kommunikation 

Avvikelsen som visar ett överskott mot budget 

beror på till största del av vakanser. Inom 

avdelningen Kansli beror avvikelsen på att 

budgeterade medel kopplat till införande av e-

arkivet ej har utnyttjats under första halvåret. 

 

 

Inom IT-avdelningen blev förväntat underskott till 

överskott. Det beror på att licenser till MDM-

verktyg (Mobile Device Mangement), blev en 

investering istället för driftkostnad. Efter 

inventering av mobiltelefoni har det framkommit att 

kommunen är underlicensierade av nuvarande 

MDM-verktyg Airwatch. Under pandemiåret har 

behovet drastiskt ökat från verksamheterna av 

mobila enheter. 

Licenser till tjänstekort, Falköping e-legitimering 

SITHS-kort (Säker IT inom Hälso- och Sjukvård) 

används även till övrig personal, har över tid 

användare ökat från 250 stycken till idag 907 

stycken. Licensmodellen har ändrats från köp till 

licenshyra.  

Gällande licenser till trådlösa nätverk har under år 

2020-2021 en utökning av accesspunkter skett. 

Licensmodellen är ändrad från köp till årshyra. IT-

avdelningen har historiskt tagit denna kostnad. 

Under året har IT-avdelningen övergått till mer 

noggrann periodisering av kostnaderna vilket också 

förklarar delar av överskottet. 

RESULTAT PER ENHET (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Kommunledningsförvaltningen

Kommundirektör -10 165 -11 416 -10 964 -452 -11 800

Näringsliv -8 905 -10 728 -8 740 -1 988 -9 390

Hållbar kommunikation -28 763 -28 320 -29 923 1 603 -29 623

Hållbar utveckling -2 322 -1 222 -2 229 1 007 -1 429

Stadsbyggnad -7 702 -8 170 -8 310 140 -7 471

Ekonomi -7 148 -7 840 -8 134 294 -8 134

HR -15 640 -15 097 -15 430 333 -15 430

Fackligt -3 505 -3 827 -3 507 -320 -3 800

Summa kommunledningsförvaltningen -84 150 -86 620 -87 237 617 -87 077

Samverkan och samordning

KS Bidragsgivning -3 153 -3 324 -3 410 86 -3 410

Överförmyndare -4 595

Miljösamverkan -3 154 -3 031 -3 400 369 -3 400

Turismsamverkan -136 -350 -350 0 -350

Trafiksamverkan -338

Kommunala medlemsavgifter -2 318 -2 345 -2 300 -45 -2 350

Summa Samverkan och samordning -13 694 -9 050 -9 460 410 -9 510

Politik

Kommunstyrelsen -4 843 -4 827 -4 390 -437 -5 000

Kommunfullmäktige -2 321 -2 243 -2 500 257 -2 500

Summa Politik -7 164 -7 070 -6 890 -180 -7 500

ÅRETS RESULTAT FÖR KOMMUNSTYRELSEN -105 008     -102 740     -103 587      847     -104 087     
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Hållbar utveckling 

Avvikelsen visar ett överskott mot budget. 

Överskottet beror på ej tillsatt vakans, tillfällig 

försäljning av tjänst som projektledare. Vidare har 

pandemin påverkat verksamhetens möjligheter att 

genomföra arrangemang, delta i nätverk eller 

konferenser etc. vilket också innebär uteblivna 

kostnader.  

Stadsbyggnad 

Avvikelsen visar ett överskott mot budget. Det får 

poängteras att utfallet inte ger en realistisk bild av 

det ekonomiska utfallet på grund av att i 

driftsbudgeten för stadsbyggnadsavdelningen ligger 

strategiska medel om 834 tkr. Detta enligt 

Kommunfullmäktiges beslut per den 2021-08-30 

§ 88, budgetramjustering kopplat till tidigare beslut 

för år 2021. En del av budgetramomfördelningen 

från centrala poster kopplat till kommunstyrelsens 

beslut om strategiska utvecklingsmedel till 

nämnderna. Det handlar om utvecklingsmedel till 

ett attraktivare och mer socialt hållbart Stenstorp 

(budget 320 tkr, utfall 170 tkr),  Sommargatan 

(budget 310 tkr, utfall 0 tkr) samt Grönstrukturplan 

inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, 

Floby och Stenstorp (budget 204 tkr, utfall 0 tkr). 

Överskottet blev 664 tkr. Om man räknar bort dessa 

medel får man ett mer rättvisande resultat som 

innebär ett underskott på ca 500 tkr. Interna 

intäkterna når inte budget, en avvikelse på ca 

650 tkr medan externa intäkter visar en avvikelse på 

ca 325 tkr över budget. 

Ekonomi 

Avvikelsen beror på högre inkassointäkter än 

budgeterat och lägre personalkostnader än budget. 

HR 

Datakostnader liksom företagshälsovården har gått 

med ett underskott på grund av att bland annat 

behov av systemuppdatering samt individuella stöd 

och grupputveckling. Utfallet av 

personalstrategiska medel har också påverkats utav 

julgåvorna från år 2020. Aktiviteter enligt 

kompetensförsörjningsplanen har ett annat utfall då 

här finns ett överskott vilket bland annat beror på 

inställda mässor och annat upplägg för introduktion 

av nya medarbetare. Utfallet på posten attraktiv 

arbetsgivare har ett underskott då många aktiviteter 

har kunnat genomföras såsom chefsdagar, 

personalaktiviteter och kompetensutveckling för 

medarbetare. Utifrån ett inslaget mönster så föreslås 

en justering av fördelningen av budgetmedel mellan 

posterna attraktiv arbetsgivare och aktiviteter enligt 

komptensförsörjningsplanen till år 2022. 

Friskvårdsbidrag har löpt på enligt budget. Dock är 

den svår att bedöma då möjlighet till friskvårdstid 

kan påverka utfallet. 

Fackligt 

Utfall visar ett underskott. Detta beror på ett ökat 

behov av samverkan utifrån rådande 

omständigheter. 
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Investeringsredovisning 

 

Kommunstyrelsen 

Utfall för kommunstyrelsens investeringar blev 

4 961tkr. Ett överskott om ca 2 900 tkr mot budget. 

Detta beror på att ingen upphandling av Infartsskyl-

tar har genomförts och att Ekonomisystem är ett på-

gående projekt. 

Kommunövergripande IT-investeringar 
På grund av covid-19 har flertal investeringar fått 

pausas då restriktioner har medfört att arbeten inte 

kunnat genomföras. En av de större budgetposterna 

var Platåskolans fiberanslutning. Bygget av skolan 

har stannat av. Ökning av antalet mobila enheter för-

anledde i investering av licenser i MDM-verktyget. 

Under hösten gjordes en investering av ett nytt back-

up system. 

Ekonomisystem 
Projektet Ekonomisystem är pågående. Inget utfall 

under år 2021. Framtid: Installationen av själva eko-

nomisystemet kommer inte ske på server i Falkö-

pings kommun. Det blir därför troligen ingen inve-

stering utan kostnader i form av licenser och förvalt-

ning som kommer behövas läggas i driftsbudgeten. 

Laddinfrastruktur 
I maj 2021 invigdes tre publika laddningsstationer 

för elfordon som Falköpings kommun har byggt med 

stöd av pengar från Klimatklivet. Det finns två ladd-

ningsmöjligheter vid varje laddningsstation. Dessa 

laddningsstationer finns på strategiskt utvalda platser 

i staden, i centrum, vid biblioteket och vid resecent-

rum. Laddningsstationen vid resecentrum är till-

gänglighetsanpassad. Projektet är avslutat. 

Infartsskyltar 
Upphandling har inte genomförts. Inget utfall. Inve-

steringsmedel för infartsskyltar kommer att behövas 

ombudgeteras till nästa år. 

Marjarp 
De sista medel som var avsatta för Projektering Mar-

jarp, gick åt till åtgärder (makadam och grus) efter 

skyddsrond. Projektet är avslutat. 

Biogas uppgraderingsanläggning 
I december 2021 blir köpet av uppgraderingsanlägg-

ningen från Göteborgs Energi AB klart och avtalet 

om leverans av uppgraderad gas kan ingås. 

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommun-

styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ombud-

getera investeringsprojektet infartsskyltar om 2 000 

tkr från år 2021 till år 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGSREDOVISNINGS (TKR) 
BOKSLUT 

2020 

BOKSLUT 

2021 

BUDGET 

 2021 

AVVIK

 2021 

PROG

 AUG 2021 

Investeringar

Kommunövergripande IT-investeringar -1 300 -3 139 -3 700 561 -2 000

Ekonomisystem 0 -1 100 1 100 0

Laddinfrastruktur -685 -1 000 315 -600

Infartsskyltar 0 -2 000 2 000 0

Inköp Ipad politiker -137 0 -137 0

Biogas uppgraderingsanläggning -900 0 -900 0

Projektering Marjarp -300 -100 -100 0 0

Telefonväxel -800 0 0 0

Beslutstödsystem -600 0 0 0

Medbringare skidlift -100 0 0 0

Summa investeringar -3 100 -4 961 -7 900 2 939 -2 600

ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND -3 100 -4 961 -7 900 2 939 -2 600
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Fleråriga projektinvesteringar 

Utfall för Mark- och exploateringsprojekten per den sista december blev 2,3 mnkr. Nettobudgetramen för året är 

55,7 mnkr. Avvikelsen beror på det statliga bidrag som inbetalats från Naturvårdsverket Klimatklivet 2019 om 

23,5 mnkr år 2021. Bortser man från detta statliga bidrag är budgetavvikelsen 34,5 mnkr. (Bruttokostnaderna 

visar ett utfall om 21,2 mnkr.) 

 

FLERÅRIGA PROJEKT  

INVESTERINGSREDOVISNING 

(MNKR) 
Budget 2021 

UTFALL

2021-12 

PROJETK-

KAKYL 

ACK 

UTFALL 

PROGNOS

 PROJEKT 
AVVIKELSE 

MARJARPS LOGISTIKOMRÅDE

Marjarp etapp 1-3 -1,6 -2,3 -63,0 -46,4 -60,8 -2,2

Gata -0,2 1,3 -33,3 -26,2 -30,8 -2,5

VA -1,4 -1,5 -12,6 -12,6 -12,6 0,0

Övrigt Marjarp Belysning 0,0 -1,8 -1,5 -1,8 -1,8 0,3

Övrigt Marjarp Etapp 2 GC-väg 0,0 0,0 -5,6 -5,5 -5,6 0,0

Marjarp Dryport spår 5 0,0 -0,3 -10,0 -0,3 -10,0 0,0

Två nya terminalspår -0,2 0,0 -16,3 -12,1 -18,4 2,1

Gata -0,2 0,0 -16,3 -12,1 -18,4 2,1

Överlämningsbangård -7,0 19,5 -57,3 24,8 -57,3 0,0

Gata -7,0 -4,0 -28,5 -4,0 -28,5 0,0

Statliga b idrag 0,0 23,5 -28,8 28,8 -28,8 0,0

SUMMA -8,8 17,3 -136,6 -33,7 -136,5 -0,1

FÅRABERGET

Fåraberget etapp 2A radhus -1,9 -0,2 -43,2 -40,5 -39,8 -3,4

Gata -1,6 -0,2 -11,2 -9,8 -11,2 0,0

VA 0,0 0,0 -20,1 -20,1 -16,6 -3,5

Övrigt -0,3 0,0 -11,9 -10,6 -12,0 0,1

Fåraberget etapp 2B bostadsomr -18,4 -10,0 -19,7 -10,7 -19,7 0,0

Gata -11,3 -5,1 -12,3 -5,3 -12,3 0,0

VA -7,1 -4,9 -7,1 -5,1 -7,1 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Nordmannag. rondell inkl. gator -3,3 0,0 -11,4 0,0 -11,4 0,0

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

VA -0,3 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0

Övrigt

Förlägning Nordmannagatan -7,3 0,0 -27,4 -1,6 -27,4 0,0

Gata -5,0 0,0 -18,4 0,0 -18,4 0,0

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

Gata Nordmanng, förlägn Fårab -0,3 0,0 -1,9 -1,6 -1,9 0,0

Österängsg. gata, rondell, grönområde 0,0 0,0 -22,0 0,0 -22,0 0,0

Gata 0,0 0,0 -10,7 0,0 -10,7 0,0

VA 0,0 0,0 -11,3 0,0 -11,3 0,0

Övrigt

Västerängsg, Fårab, Vårbruksgata -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gata -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fåraberget genomfartsgata, 

Fårabergsgatan 0,0 0,0 -15,7 0,0 -15,7 0,0

Gata 0,0 0,0 -13,3 0,0 -13,3 0,0

VA 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0

SUMMA -31,9 -10,2 -139,4 -52,8 -136,0 -3,4

MARK- OCH EXPLOATERINGSREDOVISNING 
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Marjarp logistikområde 

Marjarp etapp 1-3 
Industrigatan är byggd och tagen i bruk. Det återstår 

asfaltering sista lagret för att kunna avsluta pro-

jektet. Övrigt är projektet klart och har tagits i bruk. 

Marjarp belysning  
Enligt  § 54 kommunstyrelsens beslut daterat 2020-

02-12 ”Anläggande av belysning på Marjarps lo-

gistikområde” om en finansiering av 1,5 mnkr har 

utfall hamnat i år 2021. Syftet med detta beslut och 

ÖVRIGT

Alvared 4:164 Månsagårdsgatan -0,4 -0,2 -0,7 -0,5 -0,7 0,0

Gata -0,4 -0,2 -0,4 -0,2 -0,4 0,0

VA 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Iordningställande av parkering del av Kv 

Byggmästaren -0,9
0,0 -1,9 -1,0 -1,9 0,0

Gata -0,9 0,0 -1,9 -1,0 -1,9 0,0

Rivning av Nilserikssonsg 13 samt 

iordningställande av pendelparkering -2,5 -0,9 -2,8 -2,3 -2,8 0,0

Gata -2,5 -0,9 -2,8 -2,3 -2,8 0,0

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

Gata 0,0 0,0 -3,7 0,0 -3,7 0,0

VA 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0

Kroktorps Handelsområdet Megliten et 1 -6,3 -1,9 -19,7 -17,1 -19,8 0,1

Gata -6,0 -1,8 -15,1 -12,4 -15,1 0,0

VA -0,3 -0,1 -4,6 -4,7 -4,7 0,1

Övrigt

Kroktorps Handelsområdet Megliten et 2 0,0 0,0 -29,3 0,0 -29,3 0,0

Gata 0,0 0,0 -22,0 0,0 -22,0 0,0

VA 0,0 0,0 -6,0 0,0 -6,0 0,0

Övrigt 0,0 0,0 -1,3 0,0 -1,3 0,0

Prästagårdsgärde -0,9 -0,4 -6,9 -6,3 -6,8 -0,1

Gata -0,9 -0,4 -6,9 -6,3 -6,8 -0,1

Vilhemsro B5 -0,2 -0,2 -2,5 -2,6 -2,5 0,0

Gata -0,2 -0,2 -2,5 -2,6 -2,5 0,0

STE Bredängsgatan -1,7 0,0 0,0 -1,7 0,0 0,0

Gata -0,7 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0

VA -1,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0

VAR Vägbro -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Gata -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Rivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga exploateringar -1,8 -0,8 -25,0 0,0 -25,0 0,0

SUMMA ÖVRIGT -15,0 -4,7 -95,0 -31,8 -95,0 0,0

SUMMA FLERÅRIGA 

INVESTERINGSPROJEKT 
-55,7 2,3 -371,0 -118,3 -367,5 -3,5
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finansiering var att förbättra arbetsmiljön på an-

läggningen. 

Marjarp Dryport spår 5 
Genomförandeavtalet med Jula Logistics AB om 

anläggande av nytt industrispår mellan huvudspår 

och framtida lagerbyggnad på Marjarps logistikom-

råde har påbörjats. Utfallet avser konsultkostnader. 

Två nya terminalspår 
Projekt är klart. Försäljning mot Jula är genomförd. 

Överlämningsbangård 
Inbetalning från Naturvårdsverket (Klimatklivet- 

2019) för året är 23,5 mnkr. Konsult kostnader för 

året är 4 mnkr. Projektet löper på under flera år och 

för år 2021 visar projektet överskott om 19,5 mnkr. 

Arbetet löper på enligt plan. 

 

Fåraberget 

Fåraberget etapp 2 A radhus 
Gata och anläggningar färdigbyggda. Pågående in-

vestering som förväntas kunna avslutas under 2022. 

Vissa åtgärder så som asfaltering kunde inte färdig-

ställas under året.   

Fåraberget etapp 2B bostadsområde 
Två stycken interna lag bygger i egen regi. Håller 

på att bygga vägkroppar, visa delar asfalterades un-

der hösten. Projektet fortsätter under 2022. 

Nordmannagatan rondell inkl gator 
Väntar på detaljplan. Planerad start under början av 

år 2022. 

Förläggning Nordmannagatan 
Väntar på detaljplan. Planerad start under början av 

år 2022. 

Västerängsgatan, Fåraberget, Vårbruksgata 
Gata och anläggningar färdigbyggda. Avvaktar med 

asfaltering innan avslut. 

 

Övrigt 

Alvared 4:164 Månsagårdsgatan 
Klar och avslutad. (projektutfall bättre än budgete-

rade 350 tkr). Utfall 220 tkr. 

Iordningställande av parkering del av KV Bygg-

mästaren. 
Projekt klart och avslutad. 

Rivning av Nils Erikssonsgatan 13 samt iordning-

ställande av pendelparkering 
Projekt klart och avslutad. 

Kroktorps Handelsområde Megaliten etapp 1 
Stora delar klart. Byggt grönområde och infart till 

Jula. Gatuprojekt som är tagit i bruk återstår rondell 

utformning och vissa åtgärder på naturområdet. 

Prästgårdsgärde 
Projekt klart och avslutad. 

Vilhelmsro B5 
Projekt klart och avslutad. 

VAR Vägbro 
Projekt klar och avslutad. 

 

I och med projekt löper under flera år finns projekt-

medel som inte hunnits användas under året. 

 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommun-

styrelsen att föreslå kommunfullmäktige att om-

budgetera följande investeringsprojekt om 28,5 

mnkr från år 2021 till år 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektnamn, Fleråriga investeringsprojekt  Mnkr 

Marjarp etapp 3 Gata 1,5 -      

Fåraberget etapp 2A Gata 1,4 -      

Nordmannagatan, Fåraberget Gata 0,3 -      

Västerängsgatan, Vårbruksgatan Gata 1,0 -      

Gunnestoprsgatan, Krokstorps etapp 1, 

Megaliten Gata
2,5 -      

Höstbruksgatan Gata 0,3 -      

Nordmannagatan, Fåraberget Gata 3,0 -      

Bredängsgatan, Stenstorp Gata 0,7 -      

Fåraberget etapp 2B Gata 5,0 -      

Överlämningsbangård Marjarp Gata 3,0 -      

Förlängning Nordmannagatan 5 Gata 5,0 -      

Nordmannagatan, Fåraberget VA 0,3 -      

Bredängsgatan, Stenstorp VA 1,0 -      

Fåraberget etapp 2B VA 1,5 -      

Nordmannagatan VA 2,0 -      

Summa investeringar att ombudgetera 28,5 -   
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Redovisning av fleråriga drifts-

projekt

I kommunstyrelsens strategiska utvecklingsarbete 

mot de fyra övergripande målen drivs flertalet pro-

jekt med extern finansiering från regional, nationell 

och EU-nivå. Kommunstyrelsen medfinansierar 

dessa projekt (ej investeringsprojekt) till största de-

len med arbetstid. 

FÖR ATT STÄRKA ARBETE MOT MÅL 1 

SHAPING FAIR CITIES 

Projektet är avslutat juni 2021. 332 tkr finns kvar i 

projekt. 

SCHABLONERSÄTTNING 

Schablonersättning som kommuner erhåller för in-

satser för kommunmottagna nyanlända finansierar 

flera instanser inom olika delar av kommunens 

verksamhet och är en form av tillfälliga projekt me-

del. Vid årets slut finns 3 076 tkr kvar i projekt. En-

ligt beslut i Kommunstyrelsens § 7, dat 2022-01-19 

kommer denna pott fördelas mellan Kompetens- 

och arbetslivsnämnden och Barn- och utbildnings-

nämnden i januari år 2022. Enligt §34 i Kommun-

styrelsens utskott för social hållbarhet dat 2021-12-

02 ska 100 tkr fördelas till projektet föräldrastöd. 

FÖRÄLDRASTÖD 

Ett beslut om riktade medel från schablonersätt-

ningspotten till föräldrastöd togs under 2019. Pro-

jektet syftar till att nå fler föräldrar i behov av för-

äldrastöd. Personal från socialförvaltning arbetade 

vidare i projektet under 2021. Kommunstyrelsens 

utskott för social hållbarhet beslutade att förlänga 

projektet om uppsökande föräldraskap till och med 

den 31 december 2022. 

Förlängningen av projekt om uppsökande föräldra-

skap kommer finansieras med 100 tkr ur potten för 

schablonersättning i januari år 2022.  

Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens utskott 

för social hållbarhet i juni år 2022 samt i december 

år 2022. Det finns 348 tkr kvar i projekt per den 

sista december.  

RUN-AF-VGR 

Projektperiod löper mellan september år 2020 till 

sista januari 2022. Projektet är ett pilotprojekt med 

arbetsförmedlingen, folkhögskolor och Trollhättan 

och Falköpings kommun. Syftet är att ge individer 

långt ifrån arbetsmarknaden en väg in i samhället, 

genom studier, praktik eller anställningar med stöd 

utifrån individens behov, önskningar och möjlig-

heter. Utfall 680 tkr i projekt. 

 

 
 

 

FÖR ATT STÄRKA ARBETE MOT MÅL 2 

LONA NATURRESERVAT VÄSMESTORP 

Falköpings kommun beviljades 185 tkr i statliga 

LONA-bidrag till naturvårdsprojektet Naturreserva-

tet Väsmestorp med stenmurslandskapet. Projektet 

går ut på att bilda och färdigställa ett kommunalt 

naturreservat i Väsmestorp utanför Floby. Området 

har vackra betesmarker med ett säreget sten-

murslandskap, bäckmiljö, sumpskogar och ekhagar. 

Falköpings kommun köpte en del av fastigheten 

Väsmestorp 1:6, som ingår i reservatet och kommu-

nen äger därigenom all mark i reservatet. Nytt 

stängsel har satts upp, gammalt har reparerats och 

färister har bytts ut mot grindar. Entreprenören Na-

turvårdstjänst utförde åtgärderna under våren. Kom-

munstyrelsen skickade ut reservatsförslaget på re-

miss till närboende, myndigheter och föreningar. En 

del synpunkter har inkommit och tagits hänsyn till i 

beslutshandlingen. Ingen som svarat motsatte sig 

bildandet utan tvärtom var gensvaret generellt posi-

tivt. Kommunfullmäktige beslutade om bildande av 

reservatet den 28 juni 2021. P-plats ska göras, väg-

visning till reservatet, skyltar med information om 

reservatets natur- och kulturvärden samt en fri-

luftskarta kommer att sättas upp under våren 2022. 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

(TKR) 

PROJEKT-

KALKYL 

UTFALL

2021-12 

BUDGET

2021 

PROJEKT 

PROGNOS 

PROGNOS-

AVVIKELSE 

För att stärka arbete mot mål 1

EU-projekt Shaping fair Cities 

Intäkter/bidrag 970 970 970 0

Kommunens personalkostnader -392 -392 -392 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -246 -246 -578 332

Summa Projekt 5112 332 332 0 0 332

Shablonersättning

Shablonersättning pott 3 076 3 076 0

Intäkter/bidrag 750 750 750 0

Kommunens personalkostnader -750 -750 -750 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0

Summa Projekt 0 3 076 0 3 076 0

Föräldrastöd

Intäkter/bidrag 1 000 1 000 1 000 0

Kommunens personalkostnader -285 0

Kommunens verksamhetskostnader -1 000 -1 000 0

Extern kostnader -367 0

Summa Projekt 5136 0 348 0 0 0

Run - AF - VGR

Intäkter/bidrag 680 675 680 0

Kommunens personalkostnader -680 -675 -680 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0

Summa Projekt 5141 0 0 0 0 0

SUMMA 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT 
332 3 756 0 3 076 332

Kommunstyrelsen 
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Reservatet ska gränsmarkeras och naturstigarna för-

stärkas och göras tydligare. Projektet kommer att 

avslutas senast i december 2022. Kvar i projekt 64 

tkr. 

LONA FRIGGERÅKERSJÖN 

Projekt avslutas och projektmedel kommer att åter-

betalas till Länsstyrelsen om 142 tkr. 

LADDINFRASTRUKTUR KLIMATKLIV 

Investeringsstöd till att bygga laddinfrastruktur på 

tre platser i Falköpings Stad. Projekt avslutat se in-

vesteringsredovisning för kommunstyrelsen. 

LONA POLLINERINGSLONA BIPARADIS BRODDE-

TORP 

Falköpings kommun beviljades 146 tkr i statliga bi-

drag för att skapa en bi- och fjärilsoas vid Brodde-

torpsskolan nära vägen mellan Broddetorp och 

Stenstorp. Projektet omfattar anläggning av bipara-

diset, utbildningar i form av vandringar med insekts 

och naturvårdsexperter, skötselplan, uppföljning 

och framtagande av material för information och 

skyltar. Projektet drivs av Falbygdens naturskydds-

förening samt lokala föreningar och entreprenörer i 

Broddetorpstrakten. Genomförandet följer väl den 

uppsatta tidsplanen. I princip hela den fysiska an-

läggningen är genomförd under stort intresse från 

skola och allmänhet. En guidning har genomförts 

för skolan och en stor del av barnen var med under 

sådden och borrning av hål i död ved för att skapa 

boplatser till solitärbin. Redan har sällsynta solitära 

steklar som praktbyxbiet noterats. 

POLLINERINGSLONA RESTAURERING AV BETES-

MARKER PÅ KOMMUNÄGD MARK 

Falköpings kommun beviljades 260 tkr i statliga 

LONA-bidrag för att restaurera tre naturbetesmar-

ker i Stenstorp och en i Åsarp. I projektet ingår att 

restaurera cirka 17 hektar betesmark på kom-

munägd mark, skapa brynmiljöer och faunadepåer i 

solbelysta lägen, uppsättning av ca 1 200 m elstäng-

sel kring en 5 ha stor betesmark. Syftet med pro-

jektet är att främja den biologiska mångfalden i be-

tesmarkerna, framför allt att gynna värdefull flora 

och pollinerande insekter. Betesmarken i Åsarp var 

planlagd som industrimark men under året har pla-

nen upphävts av byggnadsnämnden och är idag 

icke-planlagd och naturbetesmarkerna bevaras. Om-

rådet planeras få ett skydd i form av kommunalt bi-

otopskydd. Farmartjänst har utfört röjning och gall-

ring av en av betesmarkerna i Stenstorp samt stäng-

sling av en annan betesmark i Stenstorp under våren 

och bete har skett med nöt sedan sommaren 2021. 

Under 2022 kommer ytterligare restaurering fram-

för allt på Enemarken i Stenstorp att göras av Na-

turvårdstjänst i samråd med kommunen och arren-

datorn. Kvar i projekt 215 tkr. 

GRÖNSTRUKTURPLAN INKLUSIVE POLLINE-

RINGSPLAN FÖR FALKÖPING, FLOBY OCH STENS-

TORP 

Kommunfullmäktige gav kommundirektören i upp-

drag att ta fram en grönstrukturplan inklusive polli-

neringsplan för kommunen. Falköpings kommun 

ansökte om bidrag med 420 tkr i statliga LONA-bi-

drag till naturvårdsprojektet. I projektet ingår att ta 

fram en grönstrukturplan inklusive pollineringsplan 

för Falköpings stad, Floby och Stenstorp. Grön-

strukturplanens ska vara vägledande för hur hänsyn 

ska tas till sociala, kulturella och ekologiska värden 

vid fysisk planering av tätbebyggelse. Planen ska 

föreslå strategier, åtgärder och riktlinjer för beva-

rande, utveckling, skötsel och hållbart utnyttjande 

av gröna miljöer. Då kommunen inte kunde anställa 

någon inventerare av grönområdena inför somma-

ren 2021 kommer arbetet till viss del att skjutas upp 

ett år, då det bedöms nödvändigt att inventera områ-

dena först innan själva planen tas fram. Framflyt-

tandet av slutdatum för projektet till år 2023 är god-

känt av länsstyrelsen. Kvar i projekt 315 tkr. 

SKOGSSTRATEGI 

Ett förslag till skogsstrategi har tagits fram i samar-

bete med flera förvaltningar. Syftet med skogsstra-

tegin är att sätta upp mål för kommunens skogsin-

nehav, så att befintlig skogsbruksplan anpassas och 

att hänsyn tas till ekologiska, sociala, kulturella och 

ekonomiska värden. Under 2022 planeras att skogs-

policyn godkänns av förvaltningarna och fastställs 

på politisk nivå 

KOMMUNENS ENERGI OCH KLIMATRÅDGIVNING 

Finansieras av energimyndigheten och avser en 

halvtidstjänst, en långsiktig projektfinansiering som 

löper på under 2022 då en ny ansökningsperiod 

startar. Projektperioden är för åren 2021-2022. 

KLIMATSMARTA BOENDEN OCH                         

DESTINATIONER 

Statens energimyndighet beviljar Falköpings kom-

mun stöd motsvarande 100 procent av stödgrun-

dande kostnader, dock högst 653 tkr. Stödet lämnas 

för genomförande av projektet Utökad Energi och 

klimatrådgivning- Klimatsmart boende och desti-

nationer under tiden 2021-11-18 – 2022-12-20. Pro-

jektet genomförs inom ramen för programmet 

Energi- och klimatrådgivning 2021. Detta är ett 

samverkansprojekt mellan turistorganisationerna 
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och energi- och klimatrådgivarna i Falköping, 

Skara och Skövde. Kvar i projekt 648 tkr. 

LONA FÖRSTUDIE VÅTMARKER I FALKÖPINGS 

KOMMUN 

Ett arbete med att ta fram en LONA-ansökan i sam-

arbete med miljöstrategen initierades under andra 

halvåret. Falköpings kommun ansökte och erhöll 

bidrag på 442 000 tkr (90% av totalkostnaden) för 

att utföra inventering av våtmarkslägen med dju-

pare studie av kommunalt ägd mark. Inventeringens 

syfte är att hitta 70 - 90 lägen i analysfasen. 50 - 60 

av de mest lovande lägena kommer att fältbesökas. 

En rapport för dessa samt förankring av föreslagna 

lägen med markägare kommer även att ingå i pro-

jektet. En fördjupning med särskilt fokus görs på 

kommunens markinnehav. Våtmarkslägenas nytta 

bedöms gällande näringsretention, effektiva kolsän-

kor och/eller främjande klimatanpassning såsom 

grundvattenbildning och flödesutjämning. Biolo-

gisk mångfald och rekreationsvärden är ytterligare 

fokusområden. Hela det geografiska området inom 

kommunens gränser genomsöks men extra fokus 

läggs på kommunägd mark, vilken oftast är belägen 

i och nära tätorter. Projektet pågår 2022-2023 och 

det finns kvar 331 tkr per den sista december. 

 

 
 

 

FÖR ATT STÄRKA ARBETET MOT MÅL 3 

VISIT HORNBORGASJÖN 

Visit Hornborgasjön, ett organiserat samarbete mel-

lan Falköping, Skara och Skövde kommuner. Fal-

köpings kommun är projektägare och anställnings-

myndighet för den gemensamma affärsutvecklaren. 

Samarbetsavtal finns för åren 2019–2021, samt för 

åren 2022–2026. 

Transäsongen år 2021 – utifrån de rådande restrikt-

ioner kopplade till covid-19. Länsstyrelsen har till-

sammans med Visit Hornborgasjön sedan hösten 

2020 planerat för en kommunikation som innebär 

att trandansbesökarna ska sprida ut sig i tid och 

geografi. Detta med förhoppning om att besökarna 

tar sitt eget ansvar och håller avstånd. 

Trandansen hölls öppen i år när det var som flest 

tranor, vackert väder och ledigheter. Trandansbygg-

naden har hållits stängd och en utomhusutställning 

har varit uppsatt. Länsstyrelsen tillsammans med 

Visit Hornborgasjön har i alla år jobbat med att 

kapa toppar och försökt att sprida ut besökarna i 

området, så gjordes det i år också. Detta med större 

kraft, en tydlig kommunikation och ett styrande 

värdskap och tillsammans med fler kollegor med 

andra kompetenser i kommunerna och på Länssty-

relsen samt kommunledningen i Falköpings kom-

mun har hanterades årets transäsong på bästa sätt 

utifrån rådande omständigheter.  

Vidare har planering för en höstkampanj för tiden 

september – oktober gjorts för att skapa förutsätt-

ningar för en förlängd säsong och att sprida besö-

kare över året. Utbildningar och seminarier har hål-

lits i samarbete med Turistrådet Västsverige. Till-

sammans med Västkuststiftelsen har en digital en-

kät tagits fram som ska hjälpa till att identifiera 

målgruppen som vandrar Pilgrimsleden Varnhem – 

Falköping. Enkäten nås via en QR-kod.   

Kvar i projektet 465 tkr. 

Det strategiska arbetet med Visit Hornborgasjön går 

hand i hand med Hållbar Platsutveckling Hornbor-

gasjön. 

LONA FALEKVARNA 

Ett samarbetsprojekt inom naturvård som kommu-

nen är huvudman för och genomförs i samverkan 

med Falekvarna Hembygdsförening. Projektet star-

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

(TKR) 

PROJEKT-

KALKYL 

UTFALL

2021-08 

BUDGET

2021 

PROJEKT 

PROGNOS 

PROGNOS-

AVVIKELSE 

För att stärka arbete mot mål  2

Lona Naturreservat Väsmestorp 

Intäkter/bidrag 300 415 300 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader -108 0

Extern kostnader -300 -243 -300 0

Summa Projekt 5103 0 64 0 0 0

Lona Friggeråkersjön 

Intäkter/bidrag 443 443 443 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -301 -301 -301 0

Summa Projekt 5114 142 142 0 142 0

Laddinfrastruk tur k limatk liv 

Intäkter/bidrag 76 57 76 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -76 -57 -76 0

Summa Projekt 5115 0 0 0 0 0

Pollineringslona restaurering av 

betesmarker på kommunägd mark  

Intäkter/bidrag 603 603 603 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -603 -388 -603 0

Summa Projekt 5119 0 215 0 0 0

Grönstruk turplan

Intäkter/bidrag 420 315 420 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -420 0 -420 0

Summa Projekt 5144 0 315 0 0 0

Klimatboende och destinationer

Intäkter/bidrag 648 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0 0

Summa Projekt 5145 0 648 0 0 0

Lona förstudie våtmarker i Fkp kommun

Intäkter/bidrag 331 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0 0

Summa Projekt 5146 0 331 0 0 0

SUMMA 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT 
142 1 715 0 142 0

Kommunstyrelsen 
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tades under sommaren 2021. Utfallet blev ett under-

skott om - 390 tkr för 2021. En ansökan om ytterli-

gare bidrag finns på 367 tkr från Länsstyrelsen som 

väntas utbetalas under år 2022. 

 

HÅLLBAR PLATSUTVECKLING HORNBORGASJÖN 

Tillväxtverket har beviljat Falköpings kommun stöd 

för att genomföra detta projekt med inriktning på att 

utveckla arbetsmetoder för hur destinationsutveckl-

ing i bred bemärkelse ska få en tydligare roll i sam-

hällsplaneringen. Den aktuella platsen området runt 

Hornborgasjön utgör med sina natur- och kulturvär-

den och höga besökstyck ett bra exempel på pro-

jektet ska bidra till att stärka naturturismens förut-

sättningar. Projektet startades upp våren 2021. 

Workshops, projektgruppsmöten och enskilda pro-

jekt möten genomfördes. 

Alla samtal i kombination med omvärldsbevakning 

syftar till att utveckla arbetsmetoder, vilket är målet 

med projekt. Projektet har 681 tkr kvar. 

FORMAS FORSKNINGSPROJEKT 

Ett samarbete med Göteborgsuniversitet under åren 

2019-2021 där Falköpings kommuns turistchef 

medverkat i projektet som handlat om besöksnäring 

i samhällsplanering. Intäkter under år 2021, 142 tkr. 

 

 
 

 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT

(TKR) 

PROJEKT-

KALKYL 

UTFALL

2021-12 

BUDGET

2021 

PROJEKT 

PROGNOS 

PROGNOS-

AVVIKELSE 

För att stärka arbete mot mål 3

Visit Hornborgasjön 

Intäkter/bidrag 1 125 1 396 1 125 1 125 0

Kommunens personalkostnader -545 -425 -545 -545 0

Kommunens verksamhetskostnader -580 -507 -580 -580 0

Extern kostnader 0

Summa Projekt 5137 0 464 0 0 0

Lona Falekvarna 

Intäkter/bidrag 662 1 082 662 0

Värde ideellt arbete 327 327 0

Föreningens kontanta medel 100 100 0

Kommunens personalkostnader -766 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -1 089 -705 -1 089 0

Summa Projekt 5142 0 -389 0 0 0

Hållplats Platsutveck ling 

Hornborgasjön 5143

Intäkter/bidrag 1 014 950 1 014 0

Offentlig finansiering 290 145 290 0

Kommunens personalkostnader -737 -247 -737 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader -567 -167 -567 0

Summa Projekt 5143 0 681 0 0 0

Forma Forskningsprojekt

Intäkter/bidrag 341 142 341 0

Kommunens personalkostnader 0

Kommunens verksamhetskostnader 0

Extern kostnader 0

Summa Projekt 341 142 0 341 0

SUMMA 

FLERÅRIGA DRIFTSPROJEKT 
341 898 0 341 0

Kommunstyrelsen 
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Politiska uppdrag under år 2021

Uppdrag 1  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag 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. 

Delrapportering har skett i KSAU den 31 mars 

2021. För kommunstyrelsen redovisades den 14 

april 2021. 

Uppdrag 2 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att ta fram en klimatstyrande resepolicy för 

kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommun-

styrelsen under år 2021. 

Förslag till resepolicy går ut på remis tidig vår 

2022. 

Uppdrag 3 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att utreda och ta fram förslag på hur en trans-

portpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas för 

kommunstyrelsen under år 2021. 

Arbetet är påbörjat och färdigställs år 2022-2023. 

Uppdrag 4 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att ta fram förslag på en grönstrukturplan för 

kommunen, där en strategi för pollinering ska in-

kluderas. Uppdraget ska redovisas för kommunsty-

relsen under år 2021. 

Då kommunen inte kunde anställa någon invente-

rare av grönområdena inför sommaren 2021 

kommer arbetet till viss del att skjutas upp ett år, 

då det bedöms nödvändigt att inventera områ-

dena först innan själva planen tas fram. Framflyt-

tandet av slutdatum för projektet till år 2023 är 

godkänt av länsstyrelsen. 

Uppdrag 5 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att ta fram förslag på en strategi för solenergi 

och hur tak på kommunala fastigheter kan arrende-

ras ut till energiproducenter. Uppdraget ska redovi-

sas för kommunstyrelsen under år 2021.  

Fastighetsavdelningen har tittat på uppdraget 

angående solcellsanläggningar på kommunala 

tak. Följande punkter har undersökts, Takunder-

håll, underhåll och skötsel av solcellsanläggning, 

takkonstruktioner, elanslutning, ekonomi och av-

tal. Redovisning kommer att ske under år 2022. 

 

Uppdrag 6 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-

drag att utreda hur en utökad samverkan kring ut-

bildningar, personal och utbildningslokaler mellan 

barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivi-

tet och minskade kostnader, kan genomföras. Upp-

draget ska redovisas för de båda nämnderna samt 

kommunstyrelsen under år 2021. 

Berörda rektorer, tillsammans med skolchefer, 

har genomfört en gemensam process för att ta sig 

an uppdraget. Tillsammans har man konkretise-

rat vad som kan göras i det korta perspektivet 

men även i det längre. Samverkan ska ha sin ut-

gångspunkt i fullföljda studier och hur kommunen 

kan underlätta för våra medborgare att stärka sin 

position på arbetsmarknaden.  

Ett fokus kommer initialt att läggas på hållbarhet, 

resurser och kvalitet. I dessa delar innefattas lo-

kaler, gemensam kompetensutveckling, målupp-

fyllelse, behörighet med mera.  

I det längre perspektivet bör en dialog föras gäl-

lande mål, måluppfyllelse och hur nämnderna på 

sikt kan föra samman nämndernas respektive 

styrdokument. Information och redovisning av 

uppdraget sker i Kommunstyrelsen 2022-02-16. 
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§ 16 Dnr 2021/00386 

Begäran om inlösen gällande fastigheten Gamla Stan 
2:11 Falköping 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – 

Falköping Gamla stan 2:11. 

2  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag 

till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 3 940 000 kr. 

Bakgrund 

Falköpings kommun fick den 21 september 2021 en begäran från 

fastighetsägarna till fastigheten Gamla stan 2:11 om att lösa in fastigheten.  

Förvaltningens bedömning 

För fastigheten Gamla stan 2:11 gäller två detaljplaner. Dels Stadsplan del av 

Gamla Staden, Kv Vävaren mfl från 1973 som pekar ut den aktuella 

fastigheten i sin helhet som parkmark (se figur 1 nedan) dels Stadsplan del 

av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 från 1974 (se figur 2 nedan) 

som pekar ut del av den aktuella fastigheten som parkmark. 

 

Figur 1 - Del av Gamla Staden, Kv Vävaren mfl, Gamla Stan 2:11 markerad i rött

 

Figur 2 - Stadsplan del av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 Gamla Stan 2:11 markerad i 

rött 
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Enligt Expropriationslagens och Plan- och bygglagens bestämmelser har 

kommunen rätt och skyldighet att lösa in fastigheter som ligger inom allmän 

platsmark. Fastighetsägaren till Gamla Stan 2:11 har begärt att kommunen 

ska lösa in fastigheten och har rätt till inlösenersättning motsvarande 

marknadsvärdet, som i detta fall har bestämts genom att en värdering av 

auktoriserad värderingsman har genomförts. Utöver marknadsvärdet ska 

fastighetsägaren erhålla ytterligare 25 % av marknadsvärdet. Totalt uppgår 

ersättningen i detta fall till 3 937 500 kronor. 

Med hänsyn till tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – Falköping Gamla stan 2:11 

och att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för 

2022 med 3 940 000 kr. 

Finansiering 

Finansiering av inlösen av fastighet skall i först hand ske genom kommunens 

investeringsbudget. I det nu enskilda fallet finns inget budgeterat för inlösen 

av fastigheter. Finansiering får då ske genom utökad budgetram för 

investeringar, i detta fallet kommunstyrelsen. Enligt Expropriationslagen  

och Plan- och Bygglagen skall fastighetsägaren erhålla ytterligare 

inlösenersättning  med 25 % av marknadsvärdet. Denna del kan komma att 

utgöra en driftskostnad för kommunen vilket kostnadsförs centralt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-04 

Köpeavtal – Falköping Gamla Stan 2:11 

Värdering Gamla Stan 2:11 

  

 

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 

Begäran om inlösen gällande fastigheten Gamla Stan 
2:11 Falköping 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – 

Falköping Gamla stan 2:11. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge tilläggsanslag 

till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 med 3 940 000 kr. 

Bakgrund 

Falköpings kommun fick den 21 september 2021 en begäran från 

fastighetsägarna till fastigheten Gamla stan 2:11 om att lösa in fastigheten.  

Förvaltningens bedömning 

För fastigheten Gamla stan 2:11 gäller två detaljplaner. Dels Stadsplan del av 

Gamla Staden, Kv Vävaren mfl från 1973 som pekar ut den aktuella 

fastigheten i sin helhet som parkmark (se figur 1 nedan) dels Stadsplan del 

av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 från 1974 (se figur 2 nedan) 

som pekar ut del av den aktuella fastigheten som parkmark. 
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Figur 1 - Del av Gamla Staden, Kv Vävaren mfl, Gamla Stan 2:11 markerad i rött

 

Figur 2 - Stadsplan del av Gamla Staden, Vilhelmsberg södra etapp 1 Gamla Stan 2:11 markerad i 

rött 

Enligt Expropriationslagens och Plan- och bygglagens bestämmelser har 

kommunen rätt och skyldighet att lösa in fastigheter som ligger inom allmän 

platsmark. Fastighetsägaren till Gamla Stan 2:11 har begärt att kommunen 

ska lösa in fastigheten och har rätt till inlösenersättning motsvarande 

marknadsvärdet, som i detta fall har bestämts genom att en värdering av 

auktoriserad värderingsman har genomförts. Utöver marknadsvärdet ska 

fastighetsägaren erhålla ytterligare 25 % av marknadsvärdet. Totalt uppgår 

ersättningen i detta fall till 3 937 500 kronor. 

Med hänsyn till tidigare fattade beslut samt i det ovan anförda föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna Köpeavtal – Falköping Gamla stan 2:11 

och att medge tilläggsanslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för 

2022 med 3 940 000 kr. 

Finansiering 

Finansiering av inlösen av fastighet skall i först hand ske genom kommunens 

investeringsbudget. I det nu enskilda fallet finns inget budgeterat för inlösen 

av fastigheter. Finansiering får då ske genom utökad budgetram för 

investeringar, i detta fallet kommunstyrelsen. Enligt Expropriationslagen  

och Plan- och Bygglagen skall fastighetsägaren erhålla ytterligare 

inlösenersättning  med 25 % av marknadsvärdet. Denna del kan komma att 

utgöra en driftskostnad för kommunen vilket kostnadsförs centralt. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-04 

Köpeavtal – Falköping Gamla Stan 2:11 

Värdering Gamla Stan 2:11 

Beslutet ska skickas till 

Amelie Sandström, biträdande stadsbyggnadschef 

Alexander Järkeborn, Mark- och exploateringsansvarig 

Fastighetsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

 

 

Alexander Järkeborn 

Mark- och exploateringsansvarig 



FALKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2022, -01- 31
KS20L1
Diadem

Köpeavtal — Falköpin
Stan 2:11

1 Avtalsparter

Planbet

Namn & adress: Organisations- Andel: Benämning i avtalet:
/personnummer:

Falköpings kommun 212000-1744 1/1 Köparen
Stadshuset
521 81 FALKÖPING
Risenius, Christophe 661208-4498 1/2 Säljaren
Jean Alfred
Fogdegatan 2
521 41 Falköping
Risenius, Monica 690720-5907 1/2
Elisabeth
Fogdegatan 2
521 41 Falköping

Mellan parterna träffas avtal om köp enligt nedan:

2 Villkor

Följande villkor gäller för detta avtals giltighet:

att kommunfullmäktige i Falköpings kommun godkänner detta avtal
senast den 30 april 2022 och att beslutet vinner laga kraft.

Om denna förutsättning ej uppfylles är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt
för någondera parten att i anledning därav kräva den andra parten på ekonomisk
ersättning. Förfaller avtalet skall vardera parter således bära sina egna kostnader.

3 Överlåtelseförklaring och fastighet

Säljaren överlåter härmed till köparen på nedanstående villkor följande fasta
egendom (nedan benämnd fastigheten):

- fastigheten Falköping Gamla Stan 2:11 med adress Fogdegatan 2. Total areal om 663
m2.

4 Köpeskilling

Köparen betalar till säljaren för fastigheten följande köpeskilling:
- 3 150 000 (TREMILJONERETTHUNDRAFEMTIOTUSEN) SEK.

1 (5)



5 Ytterligare löseskilling

Köparen betalar till säljaren ersättning för inlösen med följande belopp:
- 787 500 (SJUHUNDRAÅTTIOSJUTUSENFEMHUNDRA) SEK.

6 Tillträde

Tillträde sker 25 april 2022 eller annat datum enligt överenskommelse
(tillträdesdagen).

7 Äganderättens övergång

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först då säljaren
överlämnat köpebrev till köparen.

8 Betalning av köpeskilling m.m.

Köparen betalar köpeskillingen och ytterligare löseskilling kontant genom
insättning på säljarens konto senast på tillträdesdagen. Beloppet uppgår till
3 937 500 kr.

9 Dröjsmål med betalning

Vid dröjsmål med betalning av köpeskilling m.m. utöver en (1) månad, som beror
på köparen, äger säljaren rätt att häva köpet.

Dröjsmål som inte föranleder hävning berättigar säljaren till dröjsmålsränta enligt
lag.

10 Köpebrev

När köparen betalat köpeskilling m.m. (se punkt 8) överlämnar säljaren ett
kvitterat köpebrev.

11 Lagfart

Kvitterat köpebrev krävs för att köparen skall få lagfart. Köparen söker lagfart
inom tre (3) månader från det att köpebrev har utfärdats.

12 Lagfartskostnader m.m.

Med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader, såsom stämpelskatt m.m,
betalas av köparen.

Kostnader vid lösen av säljarens eventuella lån ska betalas av säljaren.

13 Inteckningar

Säljaren garanterar att fastigheten vid tillträdesdagen inte är intecknad till ett
högre belopp än 1 139 000 och att fastigheten inte är pantsatt. Obelånade pantbrev
ska på tillträdesdagen överlämnas till köparen.



14 Servitut, nyttjanderätter m.m.

Säljaren garanterar att fastigheten vid tillträdesdagen inte besväras av servitut,
nyttjanderätt eller annan rätt än vad som framgår av fastighetsregistret.

Säljaren förbinder sig att från dagen för detta avtals undertecknande ej teckna nya
avtal av nämnda slag.

15 Fördelning av utgifter och inkomster

Utgifter för och inkomster av fastigheten betalas av respektive tillfaller säljaren
fram till tillträdesdagen. Köparen träder in vad avser tid därefter.

16 Försäkring

Säljaren garanterar att fastigheten är fullvärdesförsäkrad fram till tillträdesdagen.
Skulle skada inträffa på fastigheten före tillträdesdagen skall köpet ändå stå fast
och köparen vara berättigad att erhålla utfallande försäkringsersättning mot att
köpeskilling betalas.

17 Faran för fastigheten

Säljaren står faran om fastigheten skadas eller försämras mellan kontraktsdagen
och tidpunkten för tillträdesdagen. Faran övergår på köparen från och med
tillträdesdagen även om fastigheten ej tillträtts på grund av köparens dröjsmål.

18 Fastighetens skick

Fastigheten överlåts i det skick den är på kontraktsdagen om inte annat
överenskommits.

Köparen har beretts tillfälle att själv eller genom sakkunnigt ombud undersöka
fastigheten. Köparen är medveten om undersökningsplikten enligt 4 kap. 19 §
j ordabalken.

Säljaren ansvarar för att byggnaderna och tomten vid tillträdet är avstädade.

Säljaren ska före tillträdesdagen ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte
säljaren detta har köparen, om inte annat avtalats, rätt att göra sig av med
egendomen eller överta egendomen.

19 Myndighetsbeslut, rådighetsinskränkning och

anslutningsavgifter

Säljaren garanterar att på fastigheten belöpande gatukostnadsersättning, el-, fiber-
och VA -anslutningsavgifter har erlagts om sådan ersättningsskyldighet inträtt.

Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd
eller annan myndighet inte föreligger.

'sot



20 Överlämnande av handlingar

Säljaren ska på tillträdesdagen till köparen överlämna handlingar rörande
fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna.

21 Muntliga utfästelser

Detta avtal reglerar uttömmande allt som parterna överenskommit rörande
överlåtelsen av fastigheten. Några muntliga utfästelser härutöver förekommer inte.

22 Avtalsbrott

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, har motparten
rätt till skälig ersättning. Är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne
dessutom rätt att häva köpet.

23 Ändringar och tillägg

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligt och undertecknas av
parterna för att kunna göras gällande.

24 Avtalsexemplar

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var
sitt.



25 Underskrifter och bevittning

Falköping den 7_ / 2022
Falköpings kommun,
kommunstyrelsen, köparen

Adam Johansson
Kommunstyrelsens ordförande

Falköping den / 2022
Falköpings kommun,
kommungyrelsen, köparen

n /
/ /// _

/ ///

Pi a Älhäll
Kommundirektör

Säliarens eaenhändiaa namntecknin

Falköping den (/ i ( 2022

Ristnius, Christophe Jean Alfred

Falköping den a (1 t 2022

Risebius, Monica Elisabeth

bevittnas:

Namnförtydligande
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Namnförtydligande
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§ 19 Dnr 2022/00103 

Beslut om strategiska utvecklingsmedel till nämnderna 
för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 

ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt om att 

anordna boende och utbildning för ungdomar med omfattande stödbehov 

om 750 000 kronor för år 2022. 

2  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 

ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Läsglädje om 

300 000 kronor för år 2022. 

3  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens ansökan om 

strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt framtagande av 

grönstrukturplan om 250 000 kronor för år 2022. 

4  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 

ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Dotorp – 

socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpingsborna att vara aktiva och 

trivas på om 1 000 000 kronor för år 2022. 

5  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 

ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Sommarlov 

2022 om 500 000 kronor för år 2022. 

6  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 

strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt IT-säkerhet om 700 000 

kronor för år 2022. 

7  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 

strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Platsvarumärke – 

Falköping om 600 000 kronor för år 2022. 

8  Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 

strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt framtagande av 

skyfallskartering om 600 000 kronor för år 2022. 

9  Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 

om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt Omställning kulturarv 

och folkbibliotek – den digitala transformationen om 700 000 kronor för 

år 2022. 

10 Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 

om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt elljusspåret i Gudhem 

om 1 000 000 kronor för år 2022. 

11 Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 

om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt Falköpings 

Sportskytteklubb om 80 000 kronor för år 2022. 
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12 Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budgetram från centrala poster 

avseende strategiska utvecklingsmedel år 2022, för de av 

kommunstyrelsens beviljade ansökningar för strategiska 

utvecklingsbidrag för år 2022, till respektive nämnds budgetram.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för 2022-2024 att inrätta en 

central pott med strategiska utvecklingsmedel om 6,0 miljoner kronor för år 

2022 och 6,5 miljoner kronor för år 2023 och år 2024.  

Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika samverkans- alternativt 

utvecklingsprojekt som bidrar till att nå kommunens övergripande mål. 

Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från 

nämnderna. 

Totalt har 12 ansökningar om strategiska utvecklingsmedel för år 2022 

inkommit. Ärendet är berett i ordförandegruppen enligt gällande rutin för 

strategiska utvecklingsmedel. Ordförandegruppen har sedan tagit fram 

förslag på vilka ansökningar som ska beviljas och vilka som ska avslås. 

Tjänsteutlåtandet återges enbart genom en sammanfattning av ärendet i 

protokollet. Tjänsteutlåtandet i sin helhet finns i ärendets akt på 

kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande om ansökningar om strategiska utvecklingsmedel för år 

2022 

Underlag för budgetramomfördelning kopplat till strategiska 

utvecklingsmedelför år 2022. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Christoffer Eriksson   Ekonom   0515-88 50 78   christoffer.eriksson@falkoping.se  

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

Beslut om strategiska utvecklingsmedel till nämnderna 
för år 2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 

ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt om att 

anordna boende och utbildning för ungdomar med omfattande stödbehov 

om 750 000 kronor för år 2022. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna barn- och utbildningsnämndens 

ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Läsglädje om 

300 000 kronor för år 2022. 

3 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska nämndens ansökan om 

strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt framtagande av 

grönstrukturplan om 250 000 kronor för år 2022. 

4 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 

ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Dotorp – 

socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpingsborna att vara aktiva och 

trivas på om 1 000 000 kronor för år 2022. 

5 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens 

ansökan om strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Sommarlov 

2022 om 500 000 kronor för år 2022. 

6 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 

strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt IT-säkerhet om 700 000 

kronor för år 2022. 

7 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 

strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt Platsvarumärke – 

Falköping om 600 000 kronor för år 2022. 

8 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens ansökan om 

strategiskt utvecklingsbidrag avseende projekt framtagande av 

skyfallskartering om 600 000 kronor för år 2022. 

9 Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 

om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt Omställning kulturarv 
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och folkbibliotek – den digitala transformationen om 700 000 kronor för 

år 2022. 

10 Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 

om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt elljusspåret i Gudhem 

om 1 000 000 kronor för år 2022. 

11 Kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens ansökan 

om strategiska utvecklingsmedel avseende projekt Falköpings 

Sportskytteklubb om 80 000 kronor för år 2022. 

12 Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budgetram från centrala poster 

avseende strategiska utvecklingsmedel år 2022, för de av 

kommunstyrelsens beviljade ansökningar för strategiska 

utvecklingsbidrag för år 2022, till respektive nämnds budgetram.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för 2022-2024 att inrätta en 

central pott med strategiska utvecklingsmedel om 6,0 miljoner kronor för år 

2022 och 6,5 miljoner kronor för år 2023 och år 2024.  

Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika samverkans- alternativt 

utvecklingsprojekt som bidrar till att nå kommunens övergripande mål. 

Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från 

nämnderna. 

Totalt har 12 ansökningar om strategiska utvecklingsmedel för år 2022 

inkommit. Ärendet är berett i ordförandegruppen enligt gällande rutin för 

strategiska utvecklingsmedel. Ordförandegruppen har sedan tagit fram 

förslag på vilka ansökningar som ska beviljas och vilka som ska avslås. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan för 2022-2024 att inrätta en 

central pott med strategiska utvecklingsmedel om 6,0 miljoner kronor för år 

2022 och 6,5 miljoner kronor för år 2023 och år 2024.  

Syftet med medlen är att kunna nyttjas för olika samverkans- alternativt 

utvecklingsprojekt som bidrar till att nå kommunens övergripande mål. 

Medlen förfogas av kommunstyrelsen som beviljar medel efter ansökan från 

nämnderna. 

Projekten som tilldelas medel ska kunna planeras, genomföras och slutföras 

under respektive år som det strategiska bidraget är beslutat för, då de 

strategiska medlen är av tillfällig karaktär. Flerårsplan för år 2022 – 2024 

under centrala poster finns 6 miljoner kronor avseende strategiska 

utvecklingsmedel för år 2022. Enligt gällande rutin för strategiska 

utvecklingsbidrag  

 

Inkomna ansökningar från barn- och utbildningsnämnden  

Projekt Lösning (skola och boende) för elever med stor problematik 

Barn- och utbildningsnämnden har, i sitt beslut från den 25 januari 2022 § 3, 

tillsammans med socialnämnden ansökt till kommunstyrelsen om strategiska 

utvecklingsmedel för utökad samverkan mellan skola och socialtjänst. 
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Bakgrunden är att ånga elever har idag ett omfattande stödbehov som kräver 

en helhets- lösning som omfattar skola, hem och fritid. Idag finns ingen 

verksamhet inom kommunen som täcker detta behov, utan man använder sig 

idag av externa lösningar som är dyra både för den enskilde och kommunen. 

Utifrån från samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden vill nämnderna pröva nya arbetssätt för att se om de kan göra 

interna lösningar för dessa elever. Målsättningen med projektet är att 

utveckla former för samverkan för barn och unga med omfattande stödbehov 

från såväl skola som socialtjänst. Dessa former ska svara mot behov som gör 

det möjligt för barn och unga att kunna bo kvar i Falköping med hjälp av 

stöd som skolan och socialtjänsten utformar i samverkan med barn, unga och 

deras familjer.  

Barn- och utbildningsnämnden ansöker strategiska utvecklingsmedel om 

1 000 000 kronor för år 2022 för att genomföra projektet.  

Inför beredningen i ordförande gruppen har en dialog mellan 

kommunledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 

genomförts vilket ändrar ansökan om för utökad samverkan mellan skola och 

socialtjänst något. Barn- och utbildningsförvaltningen meddelar att projektet 

avser 750 000 kronor år 2022 på grund av längre uppstartstider men även att 

projektet avser att bedrivas under år 2023 med en beräknad kostnad på 

1 000 000 kronor, vilket kommer att ansökas om under kommande år. 

 

Projekt Läsglädje 

Barn- och utbildningsnämnden har, i sitt beslut från den 25 januari 2022 § 2, 

tillsammans kultur- och fritidsnämnden ansökt till kommunstyrelsen om 

strategiska utvecklingsmedel för att möjliggöra en fortsättning samt utökning 

av det sommarläsningsprogram för barn mellan 7 – 9 år som påbörjades 

2021. Sommaren 2021 erbjöds 36 barn en plats. Målet 2022 är att utöka till 

64 platser. Projektet syftar till att stärka barns läsvanor och skapa läsglädje 

tillsammans och enskilt. Sommarläsningsprogrammet kommer att erbjudas 

på Falköpings bibliotek i centrala Falköping samt på ett par av kommunens 

filialbibliotek. Alla barn i rätt ålder har möjlighet att söka men om fler än 64 

barn söker platserna kommer en prioritering att göras med stöd av skolornas 

specialpedagoger/speciallärare.  

Barn- och utbildningsnämnden ansöker strategiska utvecklingsmedel om 300 

000 kronor för år 2022 för att genomföra projektet.  

 

Inkommen ansökning från socialnämnden 

Projekt Lösning (skola och boende) för elever med stor problematik 

Socialnämnden har, i sitt beslut från den 23 februari 2022 § ?, tillsammans 

med barn- och utbildningsnämnden, ansökt till kommunstyrelsen om 

strategiska utvecklingsmedel för utökad samverkan mellan skola och 

socialtjänst. Bakgrunden är att ånga elever har idag ett omfattande stödbehov 

som kräver en helhets- lösning som omfattar skola, hem och fritid.  

Socialnämnden ansöker strategiska utvecklingsmedel om 500 000 kronor för 

år 2022 för att genomföra projektet. 
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Inför beredningen i ordförandegruppen har en dialog mellan 

kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen genomförts vilket 

ändrar ansökan om för utökad samverkan mellan skola och socialtjänst 

något. Socialförvaltningen meddelar att projektet avser 500 000 kronor år 

2022 på grund av längre uppstartstider men även att projektet avser att 

bedrivas under år 2023 med en beräknad kostnad på 1 000 000 kronor, vilket 

kommer att ansökas om under kommande år. 

 

Inkomna ansökningar från tekniska nämnden  

Projekt framtagande av grönstrukturplan 

Tekniska nämnden har, i sitt beslut från den 31 januari 2022 § 7, tillsammans 

med kommunstyrelsen ansökt till kommunstyrelsen om strategiska 

utvecklingsmedel för att projektanställa vid framtagande av 

grönstrukturplan. Kommunfullmäktige har gett kommundirektören i uppdrag 

att ta fram förslag på grönstrukturplan för kommunen, där en strategi för 

pollinering ska inkluderas. Då det inte gick att rekrytera någon 

projektanställning för inventering under år 2021 kommer arbetet att göras 

under år 2022 istället. I projektet ingår att ta fram en grönstrukturplan 

inklusive pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och Stenstorp. 

Kommunen har valt att prioritera de områden där exploateringstrycket är 

störst, vilket är inom och i direkt anslutning till Falköpings stad samt 

tätorterna Floby och Stenstorp.  

Tekniska nämnden ansöker strategiska utvecklingsmedel om 198 500 kronor 

för år 2022 för att genomföra projektet. 

Inför beredningen i ordförande gruppen har en dialog mellan 

kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen 

genomförts vilket ändrar ansökan kring grönstrukturplan något. 

Projektkostnaden beräknas bli 250 000 kronor för kommunens del i 

projektet. 

 

Inkomna ansökningar från Kultur- och fritidsnämnden  

Projekt Dotorp – socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpingsborna 

att vara aktiva och trivas på 

Kultur och fritidsnämnden har, i sitt beslut från 25 januari 2022 § 1, 

tillsammans med kommunstyrelsen och tekniska nämnden ansökt till 

kommunstyrelsen om strategiska utvecklingsmedel för genomförande av 

projektet Dotorp – socialt hållbar och attraktiv plats för Falköpingsborna att 

vara aktiva och trivas på. Projektet kommer att drivas tillsammans med 

kommunstyrelsen, tekniska nämnden och civilsamhället. 

Kultur- och fritidsnämnden ansöker om strategiska utvecklingsmedel om 1 

000 000 kronor för år 2022 för att genomföra projektet. 

 

Projekt sommarlov 2022 

Kultur och fritidsnämnden har, i sitt beslut från 25 januari 2022 § 1, 

tillsammans med kompetens- och arbetslivsförvaltningen samt 
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kommunstyrelsen ansökt till kommunstyrelsen om strategiska 

utvecklingsmedel för genomförande av projektet sommarlov 2022. Projektet 

kommer att drivas tillsammans med kommunstyrelsen och kompetens- och 

arbetslivsnämnden. Kommunen har under de senaste åren haft möjlighet att 

rekvirera statliga bidrag för lovaktiviteter under sommaren. Denna möjlighet 

kvarstår inte för 2022 och det finns en risk att utbudet minskar och kvalitén 

försämras. I samband med de tidigare lovsatsningarna har behovet av 

avgiftsfria aktiviteter i närområdet varit stort. Med de socioekonomiska 

utmaningar som finns i kommunen är det angeläget att barn och unga får en 

meningsfull sommar. 

  

Kultur- och fritidsnämnden ansöker om strategiska utvecklingsmedel om 

590 000 kronor för år 2022 för att genomföra projektet. 

 

Projekt omställning kulturarv och folkbibliotek – den digitala 

transformationen 

Kultur och fritidsnämnden har, i sitt beslut från 25 januari 2022 § 1, ansökt 

till kommunstyrelsen om strategiska utvecklingsmedel för genomförande av 

projekt Omställning kulturarv och folkbibliotek – den digitala 

transformationen. Samhället förändras i snabb takt. Ny teknik, individualism 

och polarisering utmanar demokratiska institutioner som folkbibliotek och 

museer. Den uppkopplade världen ger människor möjlighet att snabbt hitta 

information och upplevelser på egen hand hemma vid datorn eller i 

telefonen. Många invånare närmast förväntar sig professionell digital 

tillgänglighet samtidigt som en stor grupp med låg eller obefintlig digital 

kompetens behöver service på plats. Hur anpassar sig verksamheterna till 

denna mångfacetterade värld? Kan fler/alla målgrupper nås genom ett 

förändrat arbetssätt? 

Kultur- och fritidsnämnden ansöker om strategiska utvecklingsmedel om 

700 000 kronor för år 2022 för att genomföra projektet. 

 

Projekt elljusspåret i Gudhem 

Kultur och fritidsnämnden har, i sitt beslut från 25 januari 2022 § 1, ansökt 

till kommunstyrelsen om strategiska utvecklingsmedel för genomförande av 

projekt elljusspåret i Gudhem. Belysningsarmaturerna som används är inte 

uppdaterade till dagens miljö-krav. Utbyte av dessa behöver ske samtidigt 

som en nedplöjning av elkabel i mark behöver ske för att säkerställa lång 

livslängd och mindre arbete med underhållsåtgärder. Liknande arbeten som 

ovan beskrivs har genomförts på de kommunala elljusspåren i Floby och 

Kinnarp/Slutarp med kommunala investerings-medel för några år sedan. 

Ytterligare arbete är planerat att genomföras på spåret i Vartofta i kommunal 

regi. Även detta med kommunala investeringsmedel. 

Kultur- och fritidsnämnden ansöker om strategiska utvecklingsmedel om 1 

000 000 kronor för år 2022 för att genomföra projektet. 

 

Projekt Falköpings Sportskytteklubb 
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Kultur och fritidsnämnden har, i sitt beslut från 25 januari 2022 § 1, 

tillsammans med tekniska nämnden ansökt till kommunstyrelsen om 

strategiska utvecklingsmedel för genomförande av projekt Falköpings 

sportskytteklubb. Falköpings Sportskytteklubbs tillstånd för skjutning på 

skjutbanan vid Falköpings flygplats är under omprövning. Konsekvensen 

blir att föreningen måste minska sin verksamhet om inte nödvändiga åtgärder 

för buller-bekämpning genomförs. Föreningen har under perioden december 

2020 – december 2021 haft ett prövoår med kraftigt minskad verksamhet 

som följd. I december 2021 lämnade föreningen sin skrivelse till 

Miljöprövnings-delegationen om vad det inneburit för dem att minska sin 

verksamhet och hur de såg på den framtida utformningen av tillstånd för att 

kunna fortsätta bedriva verksamhet. 

Samtidigt som ovanstående sker så har kommunen startat en utredning om 

framtida användning av flygplatsområdet. Konsekvenserna av denna är inte 

klarlagd men ett av scenarierna är att skytteverksamheten måste flytta. 

Kultur- och fritidsnämnden ansöker om strategiska utvecklingsmedel om 80 

000 kronor för år 2022 för att genomföra projektet. 

 

Inkomna ansökningar från kommunledningsförvaltningen 

Projekt IT-säkerhet 

Kommunledningsförvaltningen ansöker om strategiska utvecklingsmedel för 

genomförande av IT-säkerhetsprojektet. IT-säkerhet har aldrig varit mer 

angeläget än nu. I takt med att samhället digitaliseras och kopplas upp så 

ökar också sårbarheten. Vi ser i vår omvärld att flera organisationer och 

företag drabbas av olika typer av digitala störningar. Dessa beror på 

illasinnade krafter men också på ökad komplexitet och lägre robusthet i våra 

system. Att ha bra kontroll, bra rutiner och processer för kommunens IT-

säkerhet är en förutsättning för att kunna utveckla våra processer ytterligare. 

Denna aspekt lyfts också fram som en av förutsättningarna för att nå målen i 

vår digitaliseringsstrategi. Målet är att Falköpings kommun arbetar mer 

systematiskt med IT-säkerhet. Att vi ger våra informationstillgångar det 

skyddet som behövs. Att vi har god kontroll på säkerheten i vår IT-miljö och 

att vi har bra samverkanspartner för stärka skyddet.  

Kommunledningsförvaltningen ansöker om strategiska utvecklingsmedel om 

700 000 kronor för år 2022 för att genomföra projektet. 

 

Projekt platsvarumärke – Falköping 

Kommunledningsförvaltningen ansöker om strategiska utvecklingsmedel för 

genomförande av projektet Platsvarumärke – Falköping. Ett varumärke är de 

uppfattningar, känslor och tankar man får när man hör eller ser ett namn. Ett 

platsvarumärkesarbete handlar om att utforska Falköpings kommuns 

identitet. Vilka vill vi vara? Marknadsföringen och identiteten måste hänga 

ihop – där marknadsföringen blir som ett löfte som skapar förväntningar på 

oss och vår plats medan identiteten blir själva upplevelsen. När upplevelsen 

motsvarar förväntningarna skapas ett äkta och trovärdigt varumärke. Det blir 

användbart för att attrahera etableringar, inflyttning, besökare med mera. 
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Men inte minst också för alla oss som redan lever och verkar i Falköping, ett 

värdefullt arbete med att slipa på vår identitet och framtid.  

 

Kommunledningsförvaltningen ansöker om strategiska utvecklingsmedel om 

600 000 kronor för år 2022 för att genomföra projektet. 

 

Projekt framtagande av skyfallskartering 

Kommunledningsförvaltningen ansöker om strategiska utvecklingsmedel för 

genomförande av projektet framtagande av skyfallskartering. I ett förändrat 

klimat kan skyfallen bli vanligare och mer intensiva. Vid hårdgjorda ytor, till 

exempel asfalt, och lågt belägna platser kan det finnas risk för 

översvämning. En skyfallskartering ger en indikation på var samhället är 

sårbart för dessa händelser. En skyfallskartering visar vilka områden som 

översvämmas vid extrema regn när markens infiltrationsförmåga och 

dagvattensystemets kapacitet inte räcker till. Resultatet är ett kartunderlag 

som visar översvämningsutbredning, vattendjup, ytliga flöden och 

flödesvägar. Syftet med projektet är att ta fram en skyfallskartering för 

relevanta områden i Falköpings kommun som utgör framtida underlag för 

eventuella åtgärder. 

Kommunledningsförvaltningen ansöker om strategiska utvecklingsmedel om 

600 000 kronor för år 2022 för att genomföra projektet. 

 

Beredning i ordförande gruppen 

Kommunledningsförvaltningen har berett de inkomna ansökningarna om 

strategiska utvecklingsmedel för år 2022 i ordförandegruppen under 

februarimånad  

Ordförandegruppen föreslår kommunstyrelsen att bevilja strategiska 

utvecklingsmedel för följande projekt: 

 Projekt Lösning (skola och boende) för elever med stor problematik 

(BUN) 

 Projekt Lösning (skola och boende) för elever med stor problematik 

(SN) 

 Projekt Läsglädje (BUN) 

 Projekt framtagande av grönstrukturplan (TN) 

 Projekt Dotorp – socialt hållbar och attraktiv plats för 

Falköpingsborna att vara aktiva och trivas på (KFN) 

 Projekt Sommarlov 2022 (KFN) 

 Projekt IT-säkerhet (KS) 

 Projekt Platsvarumärke – Falköping (KS) 

 Projekt framtagande av skyfallskartering (KS) 

Ordförandegruppen föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökningar om 

strategiska utvecklingsmedel för följande projekt: 
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 Projekt Omställning kulturarv och folkbibliotek – den digitala 

transformationen (KFN) 

 Projekt elljusspåret i Gudhem (KFN) 

 Projekt Falköpings Sportskytteklubb (KFN) 

 

Förvaltningens bedömning 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att ansökan har inkommit 

till kommunstyrelsen enligt den rutin som finns angående strategiska 

utvecklingsmedel 2022-2024. Kommunledningsförvaltningen har dock inte 

gått upp med sina ansökningar till nämnd utan kommunstyrelsen lyfter 

istället sina ansökningar direkt i det kommunövergripande ärendet för 

strategiska utvecklingsmedel för år 2022. Ärendet är berett i 

ordförandegruppen och budgetmedel finns att dela ut ifrån centrala poster 

avseende strategiska utvecklingsbidrag för år 2022.  

Kommunstyrelsen har genom kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan för 

år 2022-2024 delegation på att besluta och fördela ut budgetmedel från 

centrala poster, strategiska utvecklingsmedel. 

Finansiering 

Finansiering av beviljande projekt sker genom budgetramomfördelning till 

respektive nämnd från centrala poster avseende strategiska utvecklingsmedel 

för år 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande om ansökningar om strategiska utvecklingsmedel för år 

2022 

Underlag för budgetramomfördelning kopplat till strategiska 

utvecklingsmedelför år 2022. 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 

Socialnämnden 

Edvin Ekholm, chef hållbar kommunikation 

Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef 

 

 

Christoffer Eriksson 

Ekonom 



DRIFTSBUDGET (TKR) 
BUDGET 

2022

BUN strategiska utv. 

Nr 1, 2 & 3 

2022-02-26

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -819 990

Byggnadsnämnden -1 000

Kommunstyrelsen -106 220 -1 900

Kompetens- och arbetslivsnämnden -112 860

Kultur- och fritidsnämnden -71 260

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -33 220

Socialnämnden -842 240 0

Gemensamt Vård och omsorg -699 654

Individ- och familjeomsorg -142 586

Tekniska nämnden -187 270

Kommunrevisionen -1 300

Valnämnden -800

Överförmyndare -4 000

Summa nämnder -2 180 160 0 -1 900

Centralt

Pensioner och lönebikostnader -36 000

Personalomkostnader -9 000

Löneöversyn 2022 -7 900

Löneöversyn 2022-2023 0

Löneöversyn 2023-2024 0

Förändring av semesterlöneskuld 0

Moms omsorgsboende 5 000

Centrala potter att fördela 0

Tillfällig bugdetpott, oförutsett -3 000

Strategiska utvecklingsmedel -6 000 1 900

Utredning lokalbehov -8 950

Oklara centrala poster 0

Vinst vid avyttring av tillgångar 5 000

Förlust vid avyttring av tillgångar 0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -7 000

Summa centralt -67 850 0 1 900

Summa skattefinansierade verksamheter -2 248 010 0 0

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp 0

Biogas -2 700

Summa taxefinansierade verksamheter -2 700 0 0

Totalt -2 250 710 0 0

Övriga poster

Avskrivningar -148 700

Återföring av kapitalkostnader 170 410

Skatteintäkter 1 528 600

Generella statsbidrag 757 100

Finansiella intäkter 9 000

Finansiella kostnader -16 000

Finansiering av ombudgeteringar via RUR 0

Summa övriga poster 2 300 410 0 0



Årets resultat 49 700 0 0

Beviljade projekt Nämnd NR Belopp

Framtagande av skyfallskartering KS 1 kr600 000

Framtagande av platsvarumärke KS 2 kr600 000

Struktur för IT-säkerhet KS 3 kr700 000

Framtagande av grönstrukturplan TN 4 kr250 000

Läsglädje BUN 5 kr300 000

Lösning (skola och boende) för elever 

med stor problematik BUN 6 kr750 000

Lösning (skola och boende) för elever 

med stor problematik SN (IFO) 7 kr500 000

Dotorp – en socialt Hållbar och attraktiv 

plats för Falköpingsborna att vara aktiva 

och trivas på (under 2 år) KFN 8 kr1 000 000

Sommarlov 2022 KFN 9 kr590 000

Summa kr5 290 000



TN strategiska utv. 

Nr 4 

BUN strategiska utv. 

Nr 5 & 6 

SN strategiska utv. 

Nr 7 

KFN strategiska utv. 

Nr 8 & 9 

Förändrning 

2022 

-1 050 -1 050

0

-1 900

0

-1 590 -1 590

0

0 0 -500 0 -500

0 0

-500 -500

-250 -250

0

0

0

-250 -1 050 -500 -1 590 -5 290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 1 050 500 1 590 5 290

0

0

0

0

0

250 1 050 500 1 590 5 290

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0



0 0 0 0 0



NY BUDGET

2022 

2022-03-16

-821 040

-1 000

-108 120

-112 860

-72 850

-33 220

-842 740

-699 654

-143 086

-187 520

-1 300

-800

-4 000

-2 185 450

-36 000

-9 000

-7 900

0

0

0

5 000

0

-3 000

-710

-8 950

0

5 000

0

-7 000

-62 560

-2 248 010

0

-2 700

-2 700

-2 250 710

-148 700

170 410

1 528 600

757 100

9 000

-16 000

0

2 300 410



49 700



INVESTERINGSBUDGET (tkr) 
BUDGET 

2022 

Ombudgetering för 

stadshuset 

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -4 200 

Byggnadsnämnden 0

Kommunstyrelsen -63 900 

Kommunledningsförvaltningen -5 000 

Mark och exploatering -56 900 

Investeringspott för oförutsett -2 000 

Kompetens- och arbetslivsnämnden -700 

Kultur- och fritidsnämndenn -1 600 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -6 200 

Socialnämnden -4 200 

Tekniska nämnden -153 100 -4 500 

Kommunrevisionen 0

Valnämnden 0

Suma skattefinansierad verksamhet -233 900 -4 500 0

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -36 300 

Biogas 0

Summa taxefinansierade verksamheter -36 300 0 0

INVESTERINGSBUDGET -270 200 -4 500 0



Ny Budget 2022 

-4 200 

0

-63 900 

-5 000 

-56 900 

-2 000 

-700 

-1 600 

-6 200 

-4 200 

-157 600 

0

0

-238 400

-36 300 

0

-36 300

-274 700



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen     Sankt Sigfridsgatan 9 

 

Christoffer Eriksson   Ekonom   0515-88 50 78   christoffer.eriksson@falkoping.se  

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

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

Utökning av kultur- och fritidsnämndens budgetram för 
år 2022 

Förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget avseende utökning av 

kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2022 som inkommit från 

Socialdemokraterna. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har i sitt beslut § 41/2022 överlämnat ärendet, utökning 

av kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2022, till 

kommunledningsförvaltningen för beredning.  

Kommunledningsförvaltningen har fått information från kultur och 

fritidsförvaltningen avseende förvaltningens bedömning utifrån nämndens 

möjlighet att utföra verksamhet som beskrivs i förslaget utifrån nämndens 

gällande budgetram.  

Enligt gällande styrdokument ska förändringar av gällande budgetram lyftas 

av berörd nämnd när det finns ekonomiska avvikelser eller risker i nämndens 

verksamhetsinriktning. Budgetramförändringar för nämnder ska i första hand 

lyftas i Falköpings kommuns budgetprocess inför framtagande av ny 

flerårsplan. 

Bakgrund 

Ingvor Bergman (S) har väckt ett ärende om utökning av kultur- och 

fritidsnämndens budgetram för år 2022. 

Socialdemokraterna har inkommit med följande förslag. 

”Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2022 utökas med ytterligare 1 

miljon kronor. Dessa medel skall användas till trygghetsskapande åtgärder 

på Dotorpsområdet under kommande säsong. Den ökade kostnaden tas ur 

kommunens beräknade resultat för 2022. Föreningarna som är verksamma i 

området har under en lång period upplevt otrygghet i samband med träningar 

och matcher och har en önskan om akuta åtgärder under kommande säsong. 

Bland annat med ökad vuxennärvaro på framförallt kvällstid och helger.” 
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Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet genom att tillfråga Maria 

Wallengren, förvaltningschef för kultur- och fritid, inkomma med 

information utifrån förvaltningens syn på Socialdemokraternas förslag om 

utökning av kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2022 avseende 

åtgärder på Dotorpsområdet. Nedan följer den information som inhämtats 

från kultur- och fritidsförvaltningen. 

”Bakgrund 

IFK Falköping och Falköpings KIK påtalade under sommaren 2021 att det 

finns problem med otrygghet kring fotbollsplatserna på Dotorp. Under 

hösten har kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med de två 

föreningarna arbetat fram en plan för hur problematiken kan bemötas för att 

skapa bra förutsättningar för att bedriva föreningsverksamhet på platsen. En 

ansökan om kommunstrategiska utvecklingsmedel är inskickad och trots att 

det inte är formellt beslutat i kommunstyrelsen har förvaltningen fått 

klartecken på att starta arbetet för att kunna vara igång till verksamhetens 

säsongsstart sista veckan i april.  

Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning 

Projektet syftar till att skapa trygghet kring fotbollsplanerna på Dotorp och 

göra det möjligt att bedriva en bra och trygg verksamhet. Ytterligare ett mål 

är att fler ska bli föreningsaktiva och att det ska upprättas en struktur för 

samverkan och samarbete i området. En kommunal resurs om 50 % ska 

anställas för att arbeta med det samordnande uppdraget samt skapa 

sammanhang för dem som inte hittar sig själva i föreningsverksamheten. Ett 

flertal personer ska anställas av Falköpings kommun men på uppdrag av 

föreningslivet arbeta för att stärka bland annat trygghet, 

föräldraengagemang, gemenskap och rekrytering av nya aktiva till 

föreningarna. Arbetet med projektet har startats upp tillsammans med 

föreningarna, planering pågår samtidigt som ett par insatser redan är igång:   

- Under vecka 10 genomförs en trygghetsvandring kring fotbollsplanerna. 

Trygghetsvandringen syftar till att identifiera platser eller situationer som 

upplevs otrygga, göra en orsaksanalys och hitta åtgärder. En 

prioriteringslista för de 200 000 kronor som finns i projektet till fysiska 

förändringar ska tas fram. 

- Den kommunala projektledaren är rekryterad och kommer starta uppdraget 

innan säsongsstart.  

- Föreningarna genomför en inventering i den egna verksamheten om det 

finns personer som kan arbeta på uppdrag från föreningarna. Personerna ska 

vara rekryterade innan säsongsstart.     

- Innan arbetstider och uppgifter beslutas för personerna som ska arbeta på 

uppdrag av föreningslivet har föreningarna identifierat att de behöver göra en 

kartläggning kring när och var ledare och spelare eventuellt upplever 

otrygghet eller störningar i verksamheten. Kartläggningen ska genomföras 

under säsongens två första veckor för att sedan kunna sätta in resurser under 

de tider som behovet är som störst.  

Utifrån de insatser som är planerade finns det goda förutsättningar att 

säsongsstarten ska kunna genomföras på ett tryggt sätt. Det finns en 
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organisation och resurser i projektet att tillgå om det uppstår oroligheter och 

det behöver stärkas upp med extra bemanning runt idrottsplatsen.” 

Förvaltningens bedömning 

Kommunledningsförvaltningens bedömning av ärendet kopplat till 

budgetramförändringar för en enskild nämnd under gällande budgetår, ska 

behandlas enligt gällande styrdokument för verksamhets- och 

ekonomistyrning. I dessa framgår det att förändringar av nämnds fastställda 

budgetram under löpande budgetår ska lyftas från nämnd. I första hand ska 

dock nämnden omdisponera medel inom nämndens budgetram. I de fall 

nämndens åtgärder medför ändrad verksamhetsinriktning eller nämnden inte 

anser sig kunna hantera den negativa avvikelsen ska rapportering ske till 

kommunstyrelsen.  

Utifrån ärendet från Socialdemokraterna, om utökning av kultur- och 

fritidsnämndens budgetram för år 2022, anser kommunledningsförvaltningen 

utifrån informationen från kultur- och fritidsförvaltningen att nämndens 

gällande budgetram täcker de behov som belysts i förslaget kopplat till 

Dotorpsområdet. Eventuella förändringar av en enskild nämnds 

verksamhetsinriktning, mål och budgetram hänvisas i första hand till 

Falköpings kommuns budgetprocess. 

Finansiering 

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska 

konsekvenser varför beslut om finansiering inte behöver tas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-03-09 

Kommunstyrelsen § 41/2022 

Beslutet ska skickas till 

Ingvor Bergman (S) 

Niclas Hillestrand (S) 

 

 

Christoffer Eriksson 

Ekonom 
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§ 41 Dnr 2022/00096 

Utökning av kultur- och fritidsnämndens budgetram för 
år 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för beredning. 

Bakgrund 

Ingvor Bergman (S) har väckt ett ärende om utökning av kultur- och 

fritidsnämndens budgetram för år 2022. 

Socialdemokraterna har inkommit med följande förslag. 

”Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2022 utökas med ytterligare 1 

miljon kronor. Dessa medel skall användas till trygghetsskapande åtgärder 

på Dotorpsområdet under kommande säsong. Den ökade kostnaden tas ur 

kommunens beräknade resultat för 2022. Föreningarna som är verksamma i 

området har under en lång period upplevt otrygghet i samband med träningar 

och matcher och har en önskan om akuta åtgärder under kommande säsong. 

Bland annat med ökad vuxennärvaro på framförallt kvällstid och helger.” 

Yrkanden 

Adam Johansson (M) yrkar att förslaget från Ingvor Bergman (S) bereds av 

kommunledningsförvaltningen.  

Beslutsgång 

Med kommunstyrelsens medgivande har ärendet tagits upp som ärende 18 på 

föredragningslistan.  

 

Ordförande ställer proposition på Adam Johanssons (M) yrkande och finner 

att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

  

 

Paragrafen skickas till  
Kommunledningsförvaltningen            
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Anmälningsärenden till kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 mars 2022 

 

Anmälningsärenden 

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och 

händelser som kan vara av intresse för kommunstyrelsen.   

Nr Ärende 

1 Protokoll från Miljönämnden östra Skaraborg den 23 februari 2022 

2 Arbetsordning år 2022 för styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB 

3 Resultatbudget och flerårsplan år 2022 för Falköpings Hyresbostäder 

AB 

4 Underhållsplan och investeringar år 2022 för Falköpings 

Hyresbostäder AB 

5 Arbetsordning för styrelsen i Fastighets AB Mösseberg antagen den 17 

januari 2022 

6 Stämmoprotokoll för Fastighets AB Mösseberg  bolagsstämma den 14 

april 2021 

7 Budget och flerårsplan år 2022 för Fastighets AB Mösseberg 

8 Underhållsplan år 2022 för Fastighets AB Mösseberg 

9 Stämmoprotokoll Hotellfastigheter i Falköping AB den 29 mars 2021 

10 Resultaträkning för Hotellfastigheter i Falköping AB inklusive budget 

2022 och prognos år 2023 till 2025 

11 Underhållsplan för Hotellfastigheter i Falköping AB år 2022 

12 Arbetsordning för styrelsen i Hotellfastigheter i Falköping AB antagen 

den 24 februari 2022 

13 Protokoll från direktionen för miljösamverkan östra Skaraborg den 4 

mars 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

MN§ 7 Dnr 2021-8583 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

Årsredovisning för år 2021 

Beslut 

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att överlämna årsredovisningen för 2021 
till direktionen. 

Miljönämnden beslutar också att överlämna årsredovisningen till revisionen för 
granskning. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-02-10 
Årsredovisning 2021 

Bilaga 

Årsredovisning 2021 

Beslutet skickas till 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg 
Revisionen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

( /1 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

MN§ 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

Dnr 2021-195 

Internkontrollrapport 2021 

Beslut 
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa internkontrollrapporten samt 
uppföljning av miljömålen för helåret 2021. 

Redogörelse för ärendet 
Enligt internlcontrollplanen för år 2021 ska miljökontoret rapportera resultat av 
internkontrollen för januari till och med december till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-02-10 
Internkontrollrapport samt uppföljning av miljömålen 2021 

Bilaga 
Internkontrollrapport samt uppföljning av miljömålen 2021 

Beslutet skickas till 
Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

MN§ 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

Dnr 2021-6093 

Revidering av intern kontroliplan för år 2022 

Beslut 

Milj önämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa en reviderad 
internkontrollplan för år 2022. 

Redogörelse för ärendet 

Enligt nämndriktlinjen för internkontroll ska miljönämnden anta en 
internkontrollplan för varje år. 

Internkontrollplanen är en plan för kontroll av den egna verksamheten. Planen ska 
ta hänsyn till den riskanalys som genomförts, de särskilda uppdrag som nämnden 
lämnat och till nämndens prioriterade mål. Planen ska också ge möjlighet att 
jämföra nämndens verksamheter med andra. 

Planen för uppföljning av miljömålen beskriver vilka miljömål som följs upp, vem 
som ansvarar, när rapportering ska ske samt måluppfyllelse med kommentarer. 

Med anledning av den nationella tillsynsstrategin för perioden 2022-2024 som 
beslutades i slutet av 2021 revideras internkontrollplanen för år 2022 med ett 
tillägg av fokusområden och effektmål från strategin. De fokusområden som 
nämnden ansvarar för kommer att följas upp inom internkontrollrapporten för 
2022. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-02-10 
Reviderad internkontrollplan för år 2022 

Bilaga 

Reviderad internkontrollplan för år 2022 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

MN § 10 Dnr 2022-92 

Omvärldsbevakning och analys inför åren 2023-2025 

Beslut 

Miljönämnden östra Skaraborg föreslår direktionen att ställa sig bakom 
genomförd omvärldsbevakning inklusive analys. 

Redogörelse för ärendet 

Enligt direktionsriktlinjen för planering ska miljönämnden genomföra en 
omvärldsbevakning som ska redovisas för direktionen. Omvärldsbevakningen är 
ett underlag inför arbetet med strategisk plan och budget för åren 2023-2025. Den 
är en viktig del i det fortsatta planeringsarbetet, i behovsutredningen och de övriga 
stegen i miljönämndens planeringsprocess. 

Analysen är strukturerad efter kommunalförbundets fyra perspektiv: tillsyn och 
kontroll, kund, medarbetare och finansiering. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-02-10 
Omvärldsbevakning och analys 2023-2025 

Bilaga 

Omvärldsbevakning och analys 2023-2025 

Beslutet skickas till 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

MN§ 11 Dnr 2021-1616 

Klagomål på rökning hos Khabour Syrien förening, Skövde 

kommun 

Anläggningens namn: Khabour Syden förening 
Verksamhetsutövare: Khabour Syden Förening i Skövde 
Organisationsnummer: 802513-2732 
Besöksadress: Norregårdsvägen 3 
Fastighetsbeteckning: Minkfarmen 5, Skövde 

Beslut 
Miljönämnden östra Skaraborg förbjuder Khabour Syden förening i Skövde 
(organisationsnummer 802513-2732) att tillåta rökning i serveringslokalen på 
fastigheten Minkfarmen 5 med adress Norregårdsvägen 3 i Skövde. 

Förbudet förenas, till och med den 31 december 2023, med ett löpande vite om 
50 000 kronor för varje gång som förbudet inte följs. 

Miljönämnden östra Skaraborg bestämmer att detta beslut ska gälla omedelbart 
även om det överklagas. 

Khabour Syden förening i Skövde har rätt att överklaga beslutet. Information om 
bland annat vad överklagan ska innehålla finns i bifogad 
överklagningshänvisning. 

Redogörelse för ärendet 
Den 10 december 2021 genomförde Miljönämnden östra Skaraborg en 
uppföljande tillsyn av serveringslokalen på Norregårdsvägen 3. Syftet med 
kontrollen var att följa upp efterlevnaden av milj önämndens beslut från 
den 8 september 2021 (MIN § 44) om förbud om att tillåta rökning i den aktuella 
lokalen. Närvarande från verksamheten var . 
I serveringslokalen satt gäster och rökte vattenpipa vid borden där de åt och drack. 
Det luktade rök i lokalen. Det fanns 12 gäster i lokalen. Det utfördes ingen 
kontroll vid dörren om personerna som kom in var medlemmar i föreningen. Vid 
kontrollen konstaterades att förbudet om rökning i serveringslokalen inte följdes. 

Tidigare handläggning i ärendet 

Den 3 mars 2021 fick Miljönämnden östra Skaraborg ett klagomål på att rökning 
av vattenpipa sker där människor sitter och äter i serveringslokalen på 
Norregårdsvägen 3. Miljönämnden hade tidigare, den 27 maj 2019, fått en 
anmälan av registrering enligt livsmedelslagen från föreningen där de angav att 
verksamheten är en restaurang/serveringsställe. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAM MANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

MN § 11 forts. 

Kontroll den 13 mars 2021 

Den 13 mars 2021 genomförde miljönämnden en tillsyn av serveringslokalen på 
Norregårdsvägen 3 för att kontrollera om bestämmelserna i lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter om rökfria miljöer efterlevdes. Kontrollen ingick i 
en samordnad tillsynsinsats enligt flera lagstiftningar och genomfördes i 
samarbete med Polismyndigheten till följd av klagomål. 

Vid kontrollen stod dörren öppen så att vem som helst kunde komma in. 
I serveringslokalen satt gäster och rökte vattenpipa vid borden där de också åt och 
drack. Det fanns inget separat rökrum i lokalen och det luktade rök. När 
kontrollen påbörjades vid kl. 20 fanns uppemot 20 gäster i lokalen, varav många 
rökte. När kontrollen avslutades kl. 20.35 strömmade det till fler gäster. 

Vid kontrollen närvarade .  
berättade att gäster vanligtvis kan bli medlemmar i föreningen när de anländer till 
lokalen genom att ange sitt namn och födelsedatum. Då kan gästerna komma in 
och äta, dricka samt röka. Nu under pandemin tar de inte in några nya medlemmar 
alls. Föreningen har 2 500 medlemmar. kunde inte visa ett fullständigt 
medlemsregister på plats. Det fanns en handskriven lista med 37 namn.  
uppgav att verksamheten är öppen dagligen. 

Vid tillsynsbesöket frågade miljönämnden två av gästerna som rökte vattenpipa 
om de beställt vattenpipan i lokalen. De svarade att det bara var att beställa. 
Milj önämnden frågade också hur det hade gått till när de kom dit. De sa att det 
bara var att gå in. När miljönämnden frågade gästerna om de var medlemmar i 
föreningen framgick det att de inte visste om att det gick att bli medlem. De 
tillfrågade gästerna uppgav att de inte var medlemmar och att de inte behövt 
uppge sina födelsedatum för att kunna beställa vattenpipa och mat. 

Uppgifter från Polismyndigheten om rökning i föreningens lokaler 

Den 30 mars fick miljönämnden information från Polismyndigheten om den 
tillsyn som Polisen genomfört i serveringslokalen den 27 mars 2021. 
Polismyndigheten hade även bifogat foton. Av information de lämnat framgick 
det att det fanns mycket folk i serveringslokalen samt att det fanns 75 bilar på 
parkeringen utanför. Av fotona framgick det att det vistades barn i lokalen och att 
rökning av vattenpipa förekom där. 

Miljönämndens tidigare beslut om att förbjuda rökning 

Miljönämnden förbjöd den 5 maj 2021 föreningen att tillåta rökning i den aktuella 
serveringslokalen. Förbudet var förenat med ett vite om 50 000 kr. Beslutet gällde 
omedelbart även om det överklagades. Den 26 maj 2021 överklagade föreningen 
beslutet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

MN § 11 forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

Den 8 september 2021 fattade miljönämnden ett nytt beslut (MIN § 44) om att 
förbjuda föreningen att tillåta rökning i den aktuella serveringslokalen. Förbudet 
var förenat med ett vite om 75 000 kr. Beslutet gällde omedelbart även om det 
överklagades. 

Uppföljande kontroller 

Den 11 juni 2021 ca klockan 22.10-22.45 genomförde Miljönämnden östra 
Skaraborg en kontroll av serveringslokalen på Norregårdsvägen för att följa upp 
om förbudet om rökning som nämnden fattat beslut om den 5 maj 2021 följdes. 

Närvarande från verksamheten var  som uppgav att 
gruppen som fanns i lokalen använde den för att fira studenten.  uppgav även 
att föreningen hade för avsikt att inrätta ett rökrum. I serveringslokalen satt gäster 
och rökte vattenpipa vid borden där de åt och drack. Det luktade rök i lokalen. En 
av besökarna på festen uppgav att de åt mat kl. 15 och att de rökt vattenpipa 
senare på kvällen samt att de endast rökt i delar av serveringslokalen. 

Möjlighet till yttrande inför beslut 

1 en skrivelse daterad den 14 december 2021 gavs föreningen möjlighet att yttra 
sig över de uppgifter som ligger till grund för detta beslut i form av 
kontrollrapporten från kontrollen den 10 december. Eventuellt yttrande skulle ha 
kommit in till miljönämnden senast den 17 januari 2022. Miljönämnden har inte 
fått in något yttrande. 

Skälen för miljönämndens beslut 

Tillämpade bestämmelser 

6 kapitlet 1 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (nedan 
benämnd lagen om tobak): med rökning avses vid tillämpningen av 
bestämmelserna i detta kapitel: 

- rökning av tobak, 

- inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak, 

- användning av elektroniska cigaretter, 

- rökning av örtprodukter för rökning, och 

- användning av njutningsmedel som till användningssättet — motsvarar 
rökning men som inte innehåller tobak. 

6 kapitlet 2 § lagen om tobak: Rökning är förbjuden: 

5. i restauranger och på andra serveringsställen, 
7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till 
lokalerna. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

MN § 11 forts. 

6 kapitlet 6 § lagen om tobak: Rökning får tillåtas i restauranger och på andra 
serveringsställen i separata rum som särskilt avsatts för rökning. Rum där rökning 
tillåts får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta. Rummen skall vara 
belägna så att besökare inte måste passera genom dessa. Arbetstagare skall endast 
tillfälligtvis behöva vistas i rummen, när rökning pågår. Servering eller annan 
liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när rökning pågår. Detta gäller 
dock inte sådan verksamhet som har direkt samband med rummens funktion. Mat 
eller dryck får inte föras med in i dessa rum. 

6 kapitlet 7 § lagen om tobak: Avvikelse från 2 § 1-3,6 och 7 och 3 § får göras 
om det finns särskilda skäl till det på grund av utrymmets eller områdets 
beskaffenhet eller användningssätt eller av omständigheterna i övrigt. Detsamma 
gäller för sådana färdmedel, lokaler och andra utrymmen som avses i 2 § 4. 

7 kapitlet 9 § lagen om tobak: En tillsynsmyndighet som anges i 2-7 §§ får i sin 
tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att 
denna lag och anslutande föreskrifter ska följas. I beslut om föreläggande eller 
förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Vitet får inte omvandlas till fängelse. 

5 kapitlet 1 § förordningen om tobak och liknande produkter (SFS 2019:223): 
Sådana rum som avses i 6 kapitlet 6 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter ska vara så utformade och ventilerade att rök inte sprids till övriga delar 
av serveringsstället. 

3 § lagen (1985:206) om vite. Storleken på vitet ska fastställas till ett belopp som 
med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan förmå adressaten att följa beslutet. 

4 § lagen om vite. Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite 
föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje 
tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om 
föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten 
underlåter att fullgöra denna. 

Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller 
det annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång 
föreskriften överträds. 

Löpande vite får inte tillämpas, om det av någon särskild föreskrift följer att vitet 
inte får överstiga ett visst högsta belopp. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

MN § 11 forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

35 § förvaltningslagen (2017:900). En myndighet får även verkställa ett beslut 
omedelbart om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Myndigheten 
ska dock först noga överväga om det finns skäl att avvakta med att verkställa 
beslutet på grund av 

1.att beslutet medför mycket ingripande verkningar för någon enskild. 
2.att verkställigheten inte kan återgå om ett överklagande av beslutet leder till 
att det upphävs, eller 
3.någon annan omständighet. 

Miljönämndens bedömning 

Miljönämnden anser att rökning är förbjuden i lokalen enligt gällande lagstiftning 
eftersom det är ett serveringsställe för mat och dryck. Det är också förbjudet att 
röka i lokalen eftersom det är att se som att allmänheten har tillträde till lokalen. 
Vid milj önämndens kontroller har det framkommit att det inte endast är 
medlemmar som besöker lokalen på Norregårdsvägen 3 och att föreningens 
medlemsantal är omfattande. Verksamheten är normalt öppen dagligen och till 
föreningens verksamhet kan människor gå för att träffas, serveras mat och dryck 
samt röka. Därmed är miljönämndens bedömning att lokalen är ett serveringsställe 
för mat och dryck samt tillgänglig för allmänheten. 

I lagen om tobak ges möjligheter till undantag om det finns särskilda skäl till det 
på grund av utrymmets eller områdets beskaffenhet eller användningssätt eller av 
omständigheterna i övrigt. Miljönämnden bedömer att det i detta fall inte finns 
några särskilda skäl för att tillåta rökning i lokalen. Att tillåta rökning i en 
serveringslokal där människor samlas innebär en olägenhet både för de som röker 
och de som utsätts för passiv rökning när de vistas i föreningens lokaler. 

I lagen om tobak definieras rökning bland annat som rökning av tobak, rökning av 
örtprodukter för rökning och användning av njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Av lagen 
framgår det också att rökning är förbjuden i restauranger och på andra 
serveringsställen. Verksamheten är registrerad enligt livsmedelslagen och 
föreningen har i samband med detta angett att verksamheten serverar mat och 
därmed är en restaurang. Enligt milj önämndens bedömning omfattas även 
föreningar som har ett serveringsställe eller restaurang av förbudet om rökning. 

Vid miljönämndens kontroller tillhandahöll föreningen mat, dryck och vattenpipor 
till besökare. Milj önämnden bedömer att verksamheten är omfattande med tanke 
på antalet gäster vid Polismyndighetens och miljönämndens tre tillsyns-
/kontrollbesök. Det har funnits rök i lokalen vid samtliga genomförda kontroller. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAM MANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

MN § 11 forts. 

Enligt uppgifter från föreningen har de ca 2 500 medlemmar. Vid kontrollerna den 
13 mars 2021, den 11 juni 2021 och 10 december 2021 kunde besökare gå in utan 
någon kontroll av medlemskap. Vid milj önämndens kontroll av verksamheten den 
13 mars 2021 framkom att det fanns besökande gäster som inte visste att det gick 
att bli medlem och som uppgav att de inte var medlemmar. Någon kontroll av att 
de som besöker serveringsstället är medlemmar i föreningen har inte kunnat visas 
av verksamheten, och oavsett det anser miljönämnden att en sådan omfattning av 
medlemmar får anses utgöra en allmänhet. 

Verksamheten är en registrerad livsmedelsanläggning som normalt har öppet 
dagligen för människor att komma och äta och dricka. Enligt miljönämndens 
bedömning är en lokal som både serverar mat och dryck till allmänheten och som 
kan abonneras att anse som ett serveringsställe som omfattas av rökförbudet i 
tobakslagen. Detta gäller oavsett om lokalen för tillfället, helt eller delvis, är 
uthyrd för en privat sammankomst. Av regeringens proposition 2003/04:65 
framgår att rökförbudet träffar sådana restauranger och serveringsställen som 
abonneras eller som på annat sätt används eller hyrs ut till slutna sällskap. 

Rökning kan vara tillåten i restaurang och på serveringsställen om separata rum 
avsatts särskilt för rökning. Rökrum ska vara utformade och ventilerade så att rök 
inte sprids till övriga delar av serveringsstället. Servering eller annan liknande 
verksamhet får inte bedrivas i rummen när rökning pågår. Rum där rökning tillåts 
får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta och ska vara belägen så 
att besökare inte måste passera genom dessa. 

Något rökrum finns inte i lokalen utan rökning sker i hela lokalen. Milj önämnden 
anser därför med stöd av tobakslagstiftningen att Khabour Syrien förening ska 
förbjudas att tillåta rökning i hela serveringslokalen. Föreningen har uppgett att 
den är en ideell förening men enligt milj önämnden är verksamheten att bedöma 
som en serveringslokal och rökning är därmed förbjuden. 

Passiv rökning är lika farlig som rökning och bedöms utgöra en stor del av 
olägenheten. Det är endast en fjärdedel av röken som andas in av rökaren som 
"huvudrök" och filtreras i rökarens lungor innan den går ut i luften igen vid 
utandningen mellan blossen och bildar sidorök som påverkar andra personer i 
närheten. I Sverige beräknades 2007 att passiv rökning årligen bidrar till 5-10 fall 
av lungcancer hos personer som aldrig rökt vanemässigt. Utöver detta beräknas 
passiv rökning orsaka ungefär 400 fall av hjärt-kärlsjukdom bland personer som 
inte röker eller har rökt tidigare (Socialstyrelsen 2009). Passiv rökning medför 
stora hälsorisker. Tobak och örtprodukter för rökning innehåller organiskt 
material som växter, örter eller frukter. Rök från förbränning av organiskt material 
innehåller kolmonoxid som ökar risken för bjärt- och kärlsjukdomar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 C.• 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

MN § 11 forts. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

Miljönämnden anser att beslutet att följa gällande lagstiftning ska gälla 
omedelbart. I annat fall kan rökning fortgå i lokalen i strid mot det grundläggande 
förbudet ända till dess att beslutet har vunnit laga kraft. Det vistas barn och många 
vuxna i lokalen dagligen och det är förenat med stora hälsorisker att utsättas för 
hälsoskadlig rök. Förbudet är av väsentlig betydelse för människors hälsa samt 
innebär ingen kostnadskrävande investering för att uppfyllas och ska därför gälla 
omedelbart. 

Milj önämnden anser även att förbudet ska förenas med ett vite. Nämnden 
bedömer att det mot bakgrund av vad som kommit fram i ärendet är motiverat och 
angeläget utifrån risk för människors hälsa att förena detta förbud med löpande 
vite om 50 000 kronor varje gång förbudet inte följs. Detta för att säkerställa att 
gällande lagstiftning följs. Vitet har fastställts till ett belopp med hänsyn till vad 
som kan antas förmå Khabour Syrien förening att följa föreläggandet. 

Fortsatt handläggning 

Miljönämnden kommer att följa upp att föreningen följer förbudet. 

Om föreningen inte följer förbudet kan nämnden ansöka om utdömande av vite 
varje gång nämnden konstaterar att förbudet inte följs. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-02-15 

Beslutet skickas till 

Khabour Syrien Förening i Skövde,  
Folkhälsomyndigheten, info@folkhalsomyndigheten.se 
Polismyndigheten Skövde, registrator.vast@polisen.se 
Länsstyrelsen Västra Götaland (e-tjänst), dnr 2021-8992 
Föreningens juridiska ombud,  

Bilaga till Khabour Syrien Förening i Skövde 

Överklagningshänvisning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
MILJÖNÄMNDEN 
ÖSTRA SKARABORG 

MN § 12 Dnr 2020-2664 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör 

Bostadsrättsföreningen Billingen, Skövde kommun 

Beslut 
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Bostadsrättsföreningen 
Billingen med organisationsnummer 766600-0315 om följande: 

1. Bostadsrättsföreningen (Brf) Billingen ska genomföra de åtgärder som 
behövs för att radonhalten inte ska överskrida referensnivån på 200 Bq/m3 
luft i någon av lägenheterna i flerbostadshusen nedan. Tabellen visar vilka 
lägenheter som hade mätresultat som överskred Strålskyddsföreskriftens 
referensnivå i tidigare mätning. 

Byggnadsid Fastighets- 

beteckning 

Adress Lägenhets-

nummer 

1651467 Åkem 23 Södra Bergvägen 22  
1746558 Åkern 23 Södra Bergvägen 24  
2162182 Åkern 23 Södra Bergvägen 26  

2. Efter att Brf Billingen utfört åtgärder ska de genomföra nya 
radonmätningar i de lägenheter där radonhalter konstaterats vara över 200 
Bq/m3  luft, se tabellen i punkt 1. Mätningarna ska göras mellan 1 oktober 
och 30 april och pågå under minst 60 dagar. Resultaten ska redovisas till 
milj önämnden senast den 31 januari 2023. 

3. När Brf Billingen redovisar mätresultat till milj önämnden ska det framgå 
vilken lägenhet som respektive mätning är utförd i. 

4. Om Brf Billingen säljer någon av de aktuella fastigheterna innan de har 
hunnit redovisa de nya mätningarna, ska de i stället lämna köparens namn 
och adress till milj önämnden. 

Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 50 000 kr för 
vart och ett av flerbostadshusen i tabellen i punkt 1, om punkt 2 inte följs. 

Av strålskyddslagen framgår att detta beslut gäller omedelbart även om det 
överklagas eftersom inte annat bestämts. 

Brf Billingen har rätt att överklaga beslutet. Information om bland annat vad 
överklagan ska innehålla finns i bifogad överklagningshänvisning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

MN § 12 forts. 

Redogörelse för ärendet 

Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat Bostadsrättsföreningen 
Billingen att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten till 
nämnden. I maj 2015 redovisade de resultat från radonmätningar till nämnden. 

Miljönämnden beslutade i oktober 2015 (DB 2015-2078) att föreningen skulle 
genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i de flerbostadshus där det fanns 
överskridanden och redovisa uppföljande mätningar till nämnden senast den 
31 maj 2017. 

I maj 2017 redovisade föreningen resultat från radonmätningar till miljönämnden. 
Nämnden granskade resultaten som visade att Strålsäkerhetsmyndighetens 
referensvärde på 200 Bq/m3  luft överskreds. I juni 2017 fattade miljönämnden ett 
nytt beslut om att bostadsrättsföreningen skulle genomföra åtgärder och redovisa 
uppföljande mätningar senast den 31 maj 2019. 

Miljönämnden fick resultat från nya radonmätningar i maj 2019. Där fanns 
resultat som överskred referensvärdet. Brf Billingen planerade att installera 
radonbrunnar, och nytt datum för att redovisa uppföljande långtidsmätningar till 
miljönämnden blev den 31 maj 2020. 

I maj 2020 redovisade föreningen nya uppföljande radonmätningar. De planerade 
att göra ytterligare åtgärder eftersom det fortfarande fanns mätvärden bland 
resultaten som överskred referensvärdet. Nytt datum för redovisningar av 
uppföljande mätningar blev den 31 januari 2021. 

Brf Billingen kontaktade miljönämnden i januari 2021. De förklarade att de inte 
hade hunnit slutföra åtgärderna och behövde ytterligare tid innan de kunde 
redovisa nya uppföljande långtidsmätningar. Den 24 februari 2021 (MIN §14) 
beslutade miljönämnden att förelägga Brf Billingen om att genomföra åtgärder för 
att sänka radonhalten samt att redovisa uppföljande radonmätningar till nämnden 
senast den 31 januari 2022. 

I januari 2022 redovisade bostadsrättsföreningen uppföljande mätningar till 
nämnden. Det återstod fortfarande lägenheter där referensvärdet för radon 
överskreds. Bostadsrättsföreningen uppgav att de planerar att genomföra åtgärder 
för att justera in och komplettera ventilationen. De planerar att ha genomfört den 
uppföljande mätningen till den 10 december 2022. 

Brf Billingen redovisade även resultat som visade att referensvärdet inte längre 
överskrids i följande flerbostadshus: 

Byggnadsid Fastighets- 
beteckning 

Adress Kommun 

1941896 Åkem 23 Södra Bergvägen 20 Skövde 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

MN § 12 forts. 

Skälen för miljönämndens beslut 

Tillämpade bestämmelser 

Av 3 kapitlet 5 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet 
eller är ansvarig för en åtgärd som kan innebära att en människa exponeras för 
joniserande strålning ska optimera strålskyddet genom att så långt som det är 
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska 
och samhälleliga faktorer begränsa 

1. sannolikheten för exponering, 
2. antalet personer som exponeras, och 
3. storleken på den individuella stråldosen. 

Av 3 kapitlet 6 § strålskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som 
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera 
strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är 
möjligt och rimligt. 

3 kapitlet 10 § strålskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med 
joniserande strålning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strålning 
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den 
utsträckning som behövs från strålskyddssynpunIct och med hänsyn till 
verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden 

1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan 
förekomma, 

2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller 
strålskydd som används i verksamheten, 

3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra 
eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och 

4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för 
joniserande strålning har 

a. god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som 
verksamheten bedrivs under, 

b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, 
och 

c. den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera 
tillfredsställande. 

Av 8 kapitlet 4 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge 
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

MN § 12 forts. 

I 8 kapitlet 6 § strålskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten far 
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har 
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen 
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa. 

Av 8 kapitlet 7 § strålskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande 
enligt 6 § får förenas med vite. 

1 10 kapitlet 3 § strålskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska 
gälla omedelbart om inte annat bestäms. 

Av 3 kapitlet 6 § strålskyddsförordningen (2018:506) framgår det att 
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3  luft) 
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till. 

Miljönämndens bedömning 

Eftersom Brf Billingen har redovisat att radonhalten inom nämnda flerbostadshus 
överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3  och på grund 
av risken för lungcancer i samband med höga radonhalter i bostäder bedömer 
miljönämnden att det finns skäl att kräva att föreningen ska vidta åtgärder för att 
sänka radonhalten. 

Miljönämnden bedömer att Brf Billingen som fastighetsägare är de som har den 
faktiska möjligheten att genomföra åtgärder för att sänka radonhalten. För att ta 
reda på om åtgärderna har haft effekt behöver nya mätningar göras efter att 
åtgärderna är klara. Miljönämnden bedömer att kostnaderna för att utföra 
åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande till nyttan det medför. 

Brf Billingen ska genomföra nya långtidsmätningar i de lägenheter där radon-
halter över 200 Bq/m3  luft har konstaterats för att visa att åtgärderna har haft 
effekt. 

Miljönämnden har tidigare förelagt Brf Billingen om att sänka radonhalten i 
flerbostadshusen på Södra Bergvägen 22, 24 och 26. Eftersom föreningen inte har 
redovisat några resultat som visar på tillräckliga åtgärder inom förelagd tid anser 
milj önämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med vite för att Brf 
Billingen ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i inomhusluften. 

Fortsatt handläggning 

När milj önämnden har tagit emot mätprotokoll från Brf Billingen kommer 
nämnden att granska dem. Om protokollen visar att radonhalten inte överskrider 
200 Bq/m3  luft kommer nämnden att avsluta ärendet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

17 



MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

MN § 12 forts. 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

Om Brf Billingen inte redovisar nya radonmätningar efter att de genomfört 
radonsänkande åtgärder för de aktuella flerbostadshusen senast 31 januari 2023, 
kan milj önämnden ansöka om att vitet ska dömas ut. De får då maximalt betala 
150 000 kr. Nämnden kan även komma att besluta om ett nytt föreläggande med 
vite. 

Avgift för handläggning 

Milj önämnden kommer att fatta beslut om en avgift för handläggningen av detta 
ärende. Avgiften per timma är 1 075 kronor. Det är först när Brf Billingen har 
tagit emot avgiftsbeslutet som de kan överklaga avgiften. 

I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet, 
samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt 
beslutsfattande. 

Miljönämnden kommer även att ta ut avgifter för den tid som uppföljningen av 
detta beslut tar. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-02-10 

Beslutet skickas till 

Brf Billingen,  

Bilagor till Brf Billingen 

Överklagningshänvisning 
Mottagningskvitto 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

MN § 13 Dnr 2020-863 

För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör 

Bostadsrättsföreningen Falköping 1, Falköpings kommun 

Beslut 

Milj önämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Bostadsrättsföreningen 
Falköping 1 med organisationsnummer 769606-4315 om följande: 

1. Bostadsrättsföreningen (Brf) Falköping 1 ska genomföra de åtgärder som 
behövs för att radonhalten inte ska överskrida referensnivån på 200 Bq/m3 
luft i någon av lägenheterna i flerbostadshusen nedan. Tabellen visar vilka 
lägenheter som hade mätresultat som överskred strålskyddsföreskriftens 
referensnivå i tidigare mätning. 

Byggnadsid Fastighets- 
beteckning 

Adress Lägenhets-
nummer 

1675122 Friheten 7 Högalidsgatan 23B  
2080868 Friheten 7 Högalidsgatan 19A  

Högalidsgatan 19B  
1895518 Friheten 7 Högalidsgatan 21B  

2. Efter att Brf Falköping 1 utfört åtgärder ska de genomföra nya 
radonmätningar i de lägenheter där radonhalter konstaterats vara över 200 
Bq/m3  luft, se tabellen i punkt 1. Mätningarna ska göras mellan 1 oktober 
och 30 april och pågå under minst 60 dagar. Resultaten ska redovisas till 
miljönämnden senast den 31 januari 2024. 

3. Utföra mätningar i följande lägenheter: 
• De lägenheter som angränsar till en lägenhet med radonhalt som 

överskrider referensvärdet 200 Bq/m3  luft och ligger på samma 
våningsplan. 

• Lägenheten ovanför och nedanför lägenheten med radonhalt som 
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3  luft. 

Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst 
60 dagar. Resultaten ska redovisas till miljönämnden senast den 

31 januari 2024. Om Bostadsrättsföreningen Falköping 1 har mätt i någon 
av lägenheterna i punkt 3 tidigare och resultatet var under referensvärdet 
200 Bq/m3  luft, behöver de inte göra om mätningen i den lägenheten. 

4. När Bostadsrättsföreningen Falköping 1 redovisar mätresultat till 
milj önämnden ska det framgå vilken lägenhet som respektive mätning är 
utförd i. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

19 



MILJÖNÄMNDEN 
ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

MN § 13 forts. 

5. Om Bostadsrättsföreningen Falköping 1 säljer någon av de aktuella 
fastigheterna innan de har hunnit redovisa de nya mätningarna, ska de i 
stället lämna köparens namn och adress till milj önämnden. 

Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 50 000 kr för 
vart och ett av flerbostadshusen i tabellen i punkt 1, om punkt 2 inte följs. 

Av strålskyddslagen framgår att detta beslut gäller omedelbart även om det 
överklagas eftersom inte annat bestämts. 

Bostadsrättsföreningen Falköping 1 har rätt att överklaga beslutet. Information om 
bland annat vad överklagan ska innehålla finns i bifogad 
överklagningshänvisning. 

Redogörelse för ärendet 
Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat Bostadsrättsföreningen 
Falköping 1 att mäta radon i sina tre flerbostadshus på Högalidsgatan 19, 
Högalidsgatan 21 och Högalidsgatan 23 i Stenstorp och redovisa resultaten till 
nämnden. 

I december 2015 redovisade Brf Falköping 1 resultat från radonmätningar till 
nämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att Strålsäkerhets-
myndighetens referensvärde på 200 Bq/m3  luft överskreds i flerbostadshusen på 
Högalidsgatan 21 och Högalidsgatan 23. I flerbostadshuset på Högalidsgatan 19 
hade inte alla mätningar utförts enligt gällande metod. 

Den 14 januari 2016 (DB 2016-27, dnr 2014-6676) fattade miljönämnden beslut 
om att Brf Falköping 1 skulle genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i de 
flerbostadshus där det fanns överskridanden och redovisa uppföljande mätningar 
till nämnden senast den 31 januari 2017. Föreningen skulle även utföra 
kompletterande mätningar för att inkludera alla våningsplan. 

I juli 2016 redovisade Brf Falköping 1 resultat från radonmätningar till 
milj önämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att Strålsäkerhets-
myndighetens referensvärde på 200 Bq/m3  luft överskreds i flera lägenheter. 
Föreningen meddelade att de skulle utföra nya mätningar i alla sina lägenheter och 
redovisa resultaten till nämnden senast den 31 maj 2017. 

Den 13 juni 2017 redovisade Brf Falköping 1 resultat från radonmätningar till 
milj önämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att Strålsäkerhets-
myndighetens referensvärde på 200 Bq/m3  luft överskreds i flera lägenheter. 
Föreningen redovisade en åtgärdsplan varpå nämnden uppmanade dem att 
redovisa nya mätningar senast den 31 januari 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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I februari 2019 redovisade Brf Falköping 1 resultat från radonmätningar till 
miljönämnden. Nämnden granskade resultaten som visade att 
Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3  luft överskreds i flera 
lägenheter. Föreningen meddelade att de skulle göra åtgärder och därefter göra 
uppföljande mätningar till hösten 2019. Nämnden uppmanade dem att redovisa 
mätresultatet senast den 31 januari 2020. 

Den 30 januari 2020 redovisade Brf Falköping 1 resultat från radonmätningar i 
flerbostadshuset på Högalidsgatan 23 till miljönämnden. Nämnden granskade 
resultaten som visade att Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3 
luft överskreds i två lägenheter. Föreningen redovisade inga mätresultat för 
flerbostadshusen på Högalidsgatan 19 och 21 vid detta tillfälle. Den 23 mars 2020 
redovisade föreningen via anlitad konsult en åtgärdsplan till miljönämnden. 

Den 3 juni 2020 fattade miljönämnden beslut (MN § 34) om att Brf Falköping 1 
skulle genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i de flerbostadshus där det 
fanns överskridanden och redovisa uppföljande mätningar till nämnden senast den 
31 maj 2021. Beslutet var förenat med vite. I december 2020 redovisade 
bostadsrättsföreningen resultat från radonmätningar i de flerbostadshus där det 
fanns överskridanden. Nämnden granskade resultaten som visade att 
Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3  luft överskreds i flera 
lägenheter. 

Milj önämnden fattade den 24 februari 2021 ett nytt beslut (MN § 15) om att 
föreningen skulle genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i de flerbostadshus 
där det fanns överskridanden och redovisa uppföljande mätningar till nämnden 
senast den 31 januari 2022. Beslutet var förenat med vite. I december 2021 
redovisade Brf Falköping 1 resultat från radonmätningar i de flerbostadshus där 
det fanns överskridanden. Nämnden granskade resultaten som visade att 
Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3  luft överskreds i 
lägenheterna i punkten 1 i detta beslut. 

I februari lämnade föreningen in en åtgärdsplan som innebär att från- och 
tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX) ska installeras i lägenheterna. 
Föreningen planerar att genomföra uppföljande radonmätningar under hösten 
2023. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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2022-02-23 

Skälen för miljönämndens beslut 

Tillämpade bestämmelser 

Av 3 kapitlet 5 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet 
eller är ansvarig för en åtgärd som kan innebära att en människa exponeras för 
joniserande strålning ska optimera strålskyddet genom att så långt som det är 
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska 
och samhälleliga faktorer begränsa 

1. sannolikheten för exponering, 
2. antalet personer som exponeras, och 
3. storleken på den individuella stråldosen. 

Av 3 kapitlet 6 § strålskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som 
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera 
strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är 
möjligt och rimligt. 

3 kapitlet 10 § strålskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med 
joniserande strålning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strålning 
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den 
utsträckning som behövs från strålskyddssynpunIct och med hänsyn till 
verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden 

1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan 
förekomma, 

2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller 
strålskydd som används i verksamheten, 

3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra 
eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och 

4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för 
joniserande strålning har 

a. god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som 
verksamheten bedrivs under, 

b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, 
och 

c. den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera 
tillfredsställande. 

Av 8 kapitlet 4 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge 
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
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I 8 kapitlet 6 § strålskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten får 
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har 
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen 
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa. 

Av 8 kapitlet 7 § strålskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande 
enligt 6 § får förenas med vite. 

110 kapitlet 3 § strålskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska 
gälla omedelbart om inte annat bestäms. 

Av 3 kapitlet 6 § strålskyddsförordningen (2018:506) framgår det att 
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3  luft) 
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till. 

Miljönämndens bedömning 

Eftersom Bostadsrättsföreningen Falköping 1 har redovisat att radonhalten inom 
nämnda flerbostadshus överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 
200 Bq/m3  och på grund av risken för lungcancer i samband med höga radonhalter 
i bostäder bedömer milj önämnden att det finns skäl att kräva att de ska vidta 
åtgärder för att sänka radonhalten. 

Milj önämnden bedömer att Bostadsrättsföreningen Falköping 1 som 
fastighetsägare är de som har den faktiska möjligheten att genomföra åtgärder för 
att sänka radonhalten. För att ta reda på om åtgärderna har haft effekt behöver nya 
mätningar göras efter att åtgärderna är klara. Miljönämnden bedömer att 
kostnaderna för att utföra åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande till 
nyttan det medför. 

Bostadsrättsföreningen Falköping 1 ska genomföra nya långtidsmätningar i de 
lägenheter där radonhalter över 200 Bq/m3  luft har konstaterats för att visa att 
åtgärderna har haft effekt. Eftersom radonhalten kan variera inom ett hus och 
föreningen inte har mätt i alla lägenheter, är det viktigt att de genomför fler 
mätningar för att säkerställa att radonhalten inte är för hög i fler lägenheter i 
huset. Långtidsmätningarna ska ske enligt det urval som beskrivs i punkt 3 i 
beslutet. 

Milj önämnden har tidigare förelagt Bostadsrättsföreningen Falköping 1 om att 
sänka radonhalten för flerbostadshusen i tabellen i punkt 1 i beslutet. Eftersom de 
inte har redovisat några resultat som visar på tillräckliga åtgärder inom förelagd 
tid anser milj önämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med vite för 
att föreningen ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i inomhusluften. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Fortsatt handläggning 

När milj önämnden har tagit emot mätprotokoll från Bostadsrättsföreningen 
Falköping 1 kommer nämnden att granska dem. Om protokollen visar att 
radonhalten inte överskrider 200 Bq/m3  luft kommer nämnden att avsluta ärendet. 

Om Bostadsrättsföreningen Falköping 1 inte redovisar nya radonmätningar efter 
att de genomfört radonsänkande åtgärder för flerbostadshusen med byggnadsid 
1675122, 2080868 och 1895518 senast den 31 januari 2024, kan miljönämnden 
ansöka om att vitet ska dömas ut. Föreningen får då maximalt betala 150 000 kr. 
Nämnden kan även komma att besluta om ett nytt föreläggande med vite. 

Avgift för handläggning 

Miljönämnden kommer att fatta beslut om en avgift för handläggningen av detta 
ärende. Avgiften per timma är 1 075 kronor. Det är först när 
Bostadsrättsföreningen Falköping 1 har tagit emot avgiftsbeslutet som de kan 
överklaga avgiften. 

I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet, 
samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt 
beslutsfattande. 

Miljönämnden kommer även att ta ut avgifter för den tid som uppföljningen av 
detta beslut tar. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-02-10 

Beslutet skickas till 

Brf Falköping 1, Högalidsgatan 23 A, 520 50 Stenstorp 
Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB,

Bilagor till Brf Falköping 1 

Överklagningshänvisning 
Mottagningskvitto 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MN § 14 Dnr 2020-2410 

För höga radonhalter i flerbostadshus som tillhör 

Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 2 i Skövde, Skövde 

kommun 

Beslut 
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Bostadsrättsföreningen 
Sebohus nr 2 i Skövde med organisationsnummer 766600-2840 om följande: 

1. Bostadsrättsföreningen (Brf) Sebohus nr 2 i Skövde ska genomföra de 
åtgärder som behövs för att radonhalten inte ska överskrida referensnivån 
på 200 Bq/m3  luft i någon av lägenheterna i flerbostadshusen nedan. 
Tabellen visar vilka lägenheter som hade mätresultat som överskred 
Strålskyddsföreskriftens referensnivå i tidigare mätning. 

Byggnadsid Fastighetsbetec 

kning 

Adress Lägenhetsn 

ummer 

2061691 Husaren 3 Rotegatan 7 F  
1656059 Husaren 3 Rotegatan 11 A  

2. Efter att Brf Sebohus nr 2 i Skövde utfört åtgärder ska de genomföra nya 
radonmätningar i de lägenheter där radonhalter konstaterats vara över 200 
Bq/m3  luft, se tabellen i punkt 1. Mätningarna ska göras mellan 1 oktober 
och 30 april och pågå under minst 60 dagar. Resultaten ska redovisas till 
miljönämnden senast den 31 januari 2023. 

3. Utföra mätningar i följande lägenheter: 
• De lägenheter som angränsar till en lägenhet med radonhalt som 

överskrider referensvärdet 200 Bq/m3  luft och ligger på samma 
våningsplan. 

• Lägenheten ovanför och nedanför lägenheten med radonhalt som 
överskrider referensvärdet 200 Bq/m3  luft. 

Mätningarna ska göras mellan 1 oktober och 30 april och pågå under minst 
60 dagar. Resultaten ska redovisas till milj önämnden senast den 

31 januari 2023. Om Brf Sebohus nr 2 i Skövde har mätt i någon av 
lägenheterna i punkt 3 tidigare och resultatet var under referensvärdet 200 
Bq/m3  luft, behöver de inte göra om mätningen i den lägenheten. 

4. När Brf Sebohus nr 2 i Skövde redovisar mätresultat till milj önämnden ska 
det framgå vilken lägenhet som respektive mätning är utförd i. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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5. Om Brf Sebohus nr 2 i Skövde säljer någon av de aktuella fastigheterna 
innan de har hunnit redovisa de nya mätningarna, ska de i stället lämna 
köparens namn och adress till miljönämnden. 

Nämnden beslutar att förena punkt 2 i föreläggandet med vite om 50 000 kr för 
vart och ett av flerbostadshusen i tabellen i punkt 1, om punkt 2 inte följs. 

Av strålskyddslagen framgår att detta beslut gäller omedelbart även om det 
överklagas eftersom inte annat bestämts. 

Brf Sebohus nr 2 i Skövde har rätt att överklaga beslutet. Information om bland 
annat vad överklagan ska innehålla finns i bifogad överklagningshänvisning. 

Redogörelse för ärendet 

Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat Bostadsrättsföreningen 
Sebohus nr 2 i Skövde att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten 
till nämnden. I februari 2016 redovisade de resultat från radonmätningar till 
nämnden. 

Miljönämnden beslutade i februari 2016 (DB 2016-272) att Brf Sebohus nr 2 i 
Skövde skulle genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i de flerbostadshus 
där det fanns överskridanden och redovisa uppföljande mätningar till nämnden 
senast den 31 maj 2018. Bostadsrättsföreningen skulle även senast 31 januari 
2017 redovisa resultat från kompletterade mätningar i tre lägenheter eftersom 
dessa inte var mätta enligt metod. 

I januari 2017 redovisade Brf Sebohus nr 2 i Skövde resultat från de 
kompletterade radonmätningarna och i april 2018 redovisade resultat från de 
uppföljande mätningarna till miljönämnden. Nämnden granskade resultaten som 
visade att Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3  luft överskreds 
i flera lägenheter. 

I maj 2018 (DB 2018-620) beslutade milj önämnden att bostadsrättsföreningen 
skulle genomföra åtgärder för att sänka radonhalten i de flerbostadshus där det 
fanns överskridanden och redovisa uppföljande mätningar till nämnden senast den 
31 maj 2020. 

Brf Sebohus nr 2 i Skövde redovisade resultat i maj 2020. Resultaten visade att 
referensvärdet överskreds i två flerbostadshus och att två av husen som tidigare 
hade överskridanden klarade referensvärdet. I samband med redovisningen åtog 
sig bostadsrättsföreningen att göra ytterligare åtgärder i de lägenheter där 
referensnivån överskreds samt att redovisa resultat från uppföljande mätningar 
senast 28 februari 2021. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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I augusti 2020 kontaktade den konsult som bostadsrättföreningen anlitat för 
åtgärderna miljönämnden om att föreningen behövde till den 31 maj 2021 för att 
hinna slutföra åtgärder och mätningar. Datumet för redovisning flyttades fram. 

Bostadsrättsföreningen redovisade resultat från radonmätningar i maj 2021. Två 
av lägenheterna som tidigare hade höga radonvärden klarade referensnivån medan 
tre lägenheter fortfarande hade höga halter. 

I juni 2021 åtog sig Brf Sebohus nr 2 i Skövde att genomföra ytterligare åtgärder i 
de lägenheter som hade för höga radonhalter samt att redovisa resultat från 
uppföljande mätningar senast 31 januari 2022. 

I januari 2022 redovisade bostadsrättsföreningen resultat från radonmätningarna. 
Mätresultaten visade att två av tre lägenheter fortfarande hade radonhalter över 
referensnivån. Föreningen redovisade även att de troligtvis behöver installera 
ytterligare radonbrunnar och därefter göra nya långtidsmätningar under hösten 
2022. 

Skälen för miljönämndens beslut 

Tillämpade bestämmelser 

Av 3 kapitlet 5 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet 
eller är ansvarig för en åtgärd som kan innebära att en människa exponeras för 
joniserande strålning ska optimera strålskyddet genom att så långt som det är 
möjligt och rimligt med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska 
och samhälleliga faktorer begränsa 

1. sannolikheten för exponering, 
2. antalet personer som exponeras, och 
3. storleken på den individuella stråldosen. 

Av 3 kapitlet 6 § strålskyddslagen framgår att det i fråga om lokaler som 
allmänheten har tillträde till och i fråga om bostäder ska fastighetsägaren optimera 
strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är 
möjligt och rimligt. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MN § 14 forts. 

3 kapitlet 10 § strålskyddslagen: Den som bedriver en verksamhet med 
joniserande strålning eller verksamhet i en omgivning med joniserande strålning 
eller som sysselsätter någon för att utföra arbete i en sådan verksamhet ska i den 
utsträckning som behövs från strålskyddssynpunIct och med hänsyn till 
verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden 

1. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på de platser där strålning kan 
förekomma, 

2. underhålla de tekniska anordningar och den utrustning för mätning eller 
strålskydd som används i verksamheten, 

3. vidta de åtgärder och försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra 
eller motverka skada på människors hälsa eller miljön, och 

4. se till att alla som arbetar i verksamheten och kan komma att exponeras för 
joniserande strålning har 

a. god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter som 
verksamheten bedrivs under, 

b. kunskap om de risker som kan vara förenade med verksamheten, 
och 

c. den kompetens som behövs för att strålskyddet ska fungera 
tillfredsställande. 

Av 8 kapitlet 4 § strålskyddslagen framgår att den som bedriver en verksamhet 
eller vidtar en åtgärd som omfattas av denna lag eller föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen ska på begäran av tillsynsmyndigheten ge 
myndigheten de upplysningar eller de handlingar som behövs för tillsynen. 

I 8 kapitlet 6 § strålskyddslagen finns det angivet att tillsynsmyndigheten får 
besluta de förelägganden som behövs för tillsynen och för att de som har 
skyldigheter enligt denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen 
eller beslut som meddelats med stöd av lagen ska fullgöra dessa. 

Av 8 kapitlet 7 § strålskyddslagen framgår det att ett beslut om föreläggande 
enligt 6 § får förenas med vite. 

110 kapitlet 3 § strålskyddslagen finns det angivet att beslut enligt denna lag ska 
gälla omedelbart om inte annat bestäms. 

Av 3 kapitlet 6 § strålskyddsförordningen (2018:506) framgår det att 
referensnivån för radon är 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3  luft) 
inomhus i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Miljönämndens bedömning 

Eftersom Brf Sebohus nr 2 i Skövde har redovisat att radonhalten inom nämnda 
flerbostadshus överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 
200 Bq/m3  och på grund av risken för lungcancer i samband med höga radonhalter 
i bostäder bedömer miljönämnden att det finns skäl att kräva att de ska vidta 
åtgärder för att sänka radonhalten. 

Milj önämnden bedömer att Brf Sebohus nr 2 i Skövde som fastighetsägare är de 
som har den faktiska möjligheten att genomföra åtgärder för att sänka 
radonhalten. För att ta reda på om åtgärderna har haft effekt behöver nya 
mätningar göras efter att åtgärderna är klara. Miljönämnden bedömer att 
kostnaderna för att utföra åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande till 
nyttan det medför. 

Brf Sebohus nr 2 i Skövde ska genomföra nya långtidsmätningar i de lägenheter 
där radonhalter över 200 Bq/m3  luft har konstaterats för att visa att åtgärderna har 
haft effekt. Eftersom radonhalten kan variera inom ett hus och föreningen inte har 
mätt i alla lägenheter, är det viktigt att de genomför fler mätningar för att 
säkerställa att radonhalten inte är för hög i fler lägenheter i huset. 
Långtidsmätningarna ska ske enligt det urval som beskrivs i punkt 3 i detta beslut. 

Miljönämnden har tidigare förelagt Brf Sebohus nr 2 i Skövde om att sänka 
radonhalten för flerbostadshusen på Rotegatan 7 och 11. Eftersom föreningen inte 
har redovisat några resultat som visar på tillräckliga åtgärder inom förelagd tid 
anser milj önämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med vite för att 
föreningen ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i inomhusluften. 

Fortsatt handläggning 
När milj önämnden har tagit emot mätprotokoll från Brf Sebohus nr 2 i Skövde 
kommer nämnden att granska dem. Om protokollen visar att radonhalten inte 
överskrider 200 Bq/m3  luft kommer nämnden att avsluta ärendet. 

Om Brf Sebohus nr 2 i Skövde inte redovisar nya radonmätningar efter att de 
genomfört radonsänkande åtgärder för flerbostadshusen 2061691 och 1656059 
senast den 31 januari 2023, kan milj önämnden ansöka om att vitet ska dömas ut. 
De får då maximalt betala 100 000 kr. Nämnden kan även komma att besluta om 
ett nytt föreläggande med vite. 

Avgift för handläggning 
Milj önämnden kommer att fatta beslut om en avgift för handläggningen av detta 
ärende. Avgiften per timma är 1 075 kronor. Det är först när Brf Sebohus nr 2 i 
Skövde har tagit emot avgiftsbeslutet som de kan överklaga avgiften. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MN § 14 forts. 

I handläggningstiden ingår till exempel inläsning och beredning av ärendet, 
samråd med andra, registerhållning, upprättande av skrivelser samt 
beslutsfattande. 

Miljönämnden kommer även att ta ut avgifter för den tid som uppföljningen av 
detta beslut tar. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-02-10 

Beslutet skickas till 

Brf Sebohus nr 2 i Skövde, Rotegatan 9 D, 541 40 Skövde 
Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB,

Bilagor till Brf Sebohus nr 2 i Skövde 

Överklagningshänvisning 
Mottagningskvitto 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MN § 15 

Information 

a) Avdelningschef Jenny Möller informerar om Miljösamverkans arbete med 
covid-19-kontroller. 

b) Avdelningschef Jermy Möller redogör för uppföljningen av 
milj önämndens beslut i ärenden om Knistad AB:s dricksvatten och avlopp 
(dnr 2020-648 och 2021-4885). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

31 



MILJÖNÄMNDEN 

ÖSTRA SKARABORG 

MN § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

Projektrapporter 

Miljönämnden har tagit del av följande projektrapporter: 

a) Livsmedelskontroll hos vård- och omsorgsverksamheter, skolor, förskolor 
och vattenverk 

b) Tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

c) Miljötillsyn på flera olika branscher med fokus på uppföljning från 
föregående tillsyn samt information om ny lagstiftning om farligt avfall 

d) Miljötillsyn hos verksamheter som inte hunnits med under årets övriga 
sprintar. Restsprint 2021 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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MILJÖNÄMNDEN 
ÖSTRA SKARABORG 

MIN § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

Övriga frågor 

• Avdelningschef Max Ulrikz svarar på fråga från Anders Blom (MP) om ny 
bergtäkt på fastigheten Sörby 2:16 med flera i Falköpings kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

33 
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Arbetsordning för styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB 
 

Denna arbetsordning för styrelsen har antagits av styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB 2022-01-26 
och gäller tills vidare. Styrelsen ska varje år anta en arbetsordning för styrelsen i syfte att klargöra och 
fastställa hur arbetet i styrelsen ska fördelas, styrelsens arbetsrutiner samt hur mötesordningen ska vara. 
Styrelsen ska också varje år anta en instruktion för verkställande direktör, VD, samt instruktioner för den 
ekonomiska rapporteringen till styrelsen. 

Styrelsen 
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall 
se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ansvar och 
tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan. 
 
Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och koncernens ekonomiska situation, som bl.a. 
avrapporteras kvartalsvis, så att styrelsen kan fullfölja den bedömningsskyldighet som följer av lag, 
noteringsregler och god styrelsesed. Styrelsen meddelar skriftliga instruktioner för när och hur sådana 
uppgifter ska samlas in och rapporteras till styrelsen. 
 

Ordföranden 
Ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på 
den. Ordförande ska se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt. 
 
Ordförande ska se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt 
när det behövs. Ordföranden skall kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det. 
 
Ordförande ska se till att ärenden som ska/bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen, är beredda 
på ett tillfredsställande sätt och att beslutsunderlagen tillställs samtliga styrelseledamöter. 
 
Ordförande ska se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling.  
 
Ordförande ska tillsammans med VD bevaka att styrelsens beslut verkställs på avsett sätt och i avsedd tid. 

Verkställande direktören, VD 
VD skall sköta bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD skall sörja för att 
bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett 
betryggande sätt.  
 
Styrelsen har utfärdat särskild instruktion om ansvar och befogenheter för VD i bolaget. 

Sammanträden 
Styrelsen skall sammanträda i januari, mars, maj, augusti, oktober och december månad. Senast vid 
decembersammanträdet skall styrelsen fastställa sammanträdesdagar för det kommande året. 



 

 
Extra styrelsemöte skall hållas då VD eller styrelseledamot så begär. 
När anledning finns kan styrelsesammanträde hållas per telefon eller per capsulam. 
Kallelse till möten sker senast en vecka före mötet av VD på uppdrag av ordföranden. Till kallelsen skall 
fogas dagordning, beslutsunderlag, annat nödvändigt förberedelsematerial samt - om dessa inte 
underhand tillställts ledamöterna – protokoll från föregående möte plus anteckningar från 
presidieberedning. 
 
Ledamot som inte kan närvara ska snarast anmäla detta samt meddela sin suppleant.  
Styrelsesuppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden. Suppleant som inte tjänstgör har rätt att 
närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. 
 
Fastighetsanställdas förbund och Unionen har rätt att utse varsin arbetstagarrepresentant plus 
suppleanter. Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningar men inte i beslut så länge de inte är 
valda styrelserepresentanter enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda. 
 
Till styrelsemöten kan medarbetare kallas för föredragning eller sakkunnigbelysning av enskilda ärenden. 

Agenda 
Styrelsemöte skall följa nedanstående normala agenda för Falköpings Hyresbostäder AB, med möjlighet 
att göra tillägg för specifika frågor av trängande natur. 

 Mötets öppnande 

 Val av justeringsman 

 Protokoll från föregående möte samt anteckningar från ledningsgrupp 

 Anmälningar/information 

 Ekonomiska rapporter enligt styrelsens instruktioner 

 Styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska situation samt kontrollmiljö 

 Beslutsärenden 

 Övriga frågor 

 Nästa sammanträde 

Beredning av ärenden 
Ärendena bereds av ordförande och VD i samråd. Presidiet, bestående av ordföranden, vice ordföranden, 
eventuellt ytterligare 1 person i styrelsen samt VD, ekonomichef och vid behov chefspersoner inom 
uthyrning och förvaltning tjänar som beredningsorgan. Anteckningar förs vid varje möte. Presidiet är inget 
beslutande organ utan VD och styrelseordförande beslutar i förkommande fall inom ram enligt VD-
instruktionen och attestreglerna. 

Beslut och firmateckning 
Styrelsens beslut skall fattas med beaktande av krav på bl.a. jäv, underlag, genomarbetning, precision och 
ärendenas angelägenhetsgrad. För vissa beslut gäller särskilda bestämmelser om undertecknande, t.ex. i 
aktiebolagslag samt årsredovisningslag (2 kap. 7 §). 
 
Vid befarade avvikelser från planer m.m. som beslutats av styrelsen och särskilda händelser av särskilt 
väsentlig betydelse är det verkställande direktörens uppgift att ofördröjligen informera styrelsen eller i vart 
fall styrelsens ordförande för vidare handläggning. 
 
Firmateckning skall följa beslut på konstituerande styrelsemöte, innebärande att firma skall tecknas av två 
styrelseledamöter i förening alternativt av VD tillsammans med styrelseledamot. Dessutom skall VD alltid 
ha rätt att teckna firma för löpande förvaltningsåtgärder i enlighet med beslutade attestregler. 



 

Styrelsens bedömningsskyldighet 
Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 
 
I instruktion till VD samt instruktioner för ekonomisk rapportering har styrelsen preciserat VDs ansvar och 
uppgifter för att förse styrelsen med ändamålsenliga rapporter och andra underlag för styrelsens 
fullgörande av bedömningsskyldigheten, varigenom styrelsen kan ta del av bolagets väsentliga 
ekonomiska information. 
 
Styrelsen skall ta del av revisors rapporter i syfte att inhämta synpunkter och kommentarer till bolagets 
rapportering och styrelsens bedömningsunderlag. I anslutning till styrelsens sammanträde för att fastställa 
förslaget till årsredovisning skall bolagets revisor kallas att för styrelsen redovisa iakttagelser och 
bedömningar för revisionen av bolagets verksamhet inklusive styrelsens respektive VDs fullgörande av 
sina respektive skyldigheter. Detta kan också ske genom en skriftlig rapport från revisorn. 
 
Väsentliga inslag i styrelsens tillsyn av bolagets kontrollmiljö och kontrollarbete ingår i styrelsens 
bedömningsskyldighet och i styrelsens instruktion till VD om VDs ansvar och uppgifter. 

Protokoll 
Protokoll från styrelsemöten skall vara beslutsprotokoll, som inte distribueras till andra än 
styrelseledamöter, arbetstagarrepresentanter och revisorer. Protokollet skall efter justering av ordförande 
och en ledamot av styrelsen förvaras i original inlåst i arkiv liksom styrelsens medlemmar förvarar sina 
kopior på ett betryggande sätt. Protokollet skall utsändas digitalt senast två veckor efter sammanträdet 
och vara numrerat med löpande årsvis paragrafnumrering med start första mötet efter bolagsstämma. 
 
Styrelseledamots lojalitetsplikt innebär att ledamot är lojal med de beslut som styrelsen fattar. Varje 
ledamot har emellertid rätt att till protokollet foga avvikande mening. Vidare skall person- eller 
konkurrensskäl beaktas vid utformningen av protokoll för undvikande av skada för bolaget eller enskild 
person. 
 
Extern och intern information om styrelsebehandlade frågor skall ske med iakttagande av den sekretess 
som lagar och förordningar föreskriver. Bolaget omfattas av bestämmelserna i sekretesslagen avseende 
allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget, härutöver erinras styrelsens 
ledamöter och suppleanter om sin tystnadsplikt som följer av aktiebolagslagen. Styrelsens ordförande 
ansvarar för extern information från styrelsemöten om inte annat beslutats. 

 
Protokollet skall genom VD:s försorg förvaras brandsäkert. 

Arbetsordningen 
Styrelsen skall minst en gång per år pröva och fastställa sin arbetsordning. Därvid har styrelsen att särskilt 
beakta bl.a. följande: 

– erforderlig frekvens på styrelsesammanträden och andra förhållanden av betydelse för hur 
styrelsen fullgör sin uppgift inkl. eventuella suppleanters medverkan 

– uppgifter som beslutsmässigt förbehålls styrelsen 

– styrelseordförandens särskilda ansvar och uppgifter 

– eventuella styrelsekommittéers roll och uppgifter 

– ansvars- och uppgiftsfördelning mellan styrelse och VD 

– rapportrutiner som skall förse styrelsen med ändamålsenligt bedömningsunderlag 



BUDGET och FLERÅRSPLAN 
Falköpings Hyresbostäder AB 2022-01-01 2023-01-01

tkr 2022-12-31 2023-12-31

Budget Prognos

RESULTATRÄKNING

Hyresintäkter 157 773 159 889

Övriga rörelseintäkter 2 533 3 000

160 306 162 889

Rörelsens kostnader

Drift- och underhållskostnader -71 203 -72 000

Fastighetsskatt/-avgift -2 733 -2 800

Övriga externa kostnader -9 783 -9 800

Personalkostnader -26 401 -26 500

Avskrivningar och nedskrivningar av materi-

 ella och immateriella anläggningstillgångar -35 257 -36 000

Övriga rörelsekostnader

-145 377 -147 100

Rörelseresultat 14 929 15 789

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 12

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 919 -5 500

Resultat efter finansiella poster 10 022 10 301

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag

Skatt på periodens resultat/rättelse tidigare taxering

Periodens resultat 10 022 10 301

Periodens investeringar i fastigheter 52 965

varav underhåll/komponenter 51 990

varav nyproduktion 0

varav fordon/arbetsmaskiner 975



2024-01-01 2025-01-01 2026-01-01

2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31

Prognos Prognos Prognos

162 000 167 000 170 900

3 000 3 300 3 500

165 000 170 300 174 400

-72 000 -74 500 -76 000

-3 300 -3 400 -3 400

-10 200 -10 500 -10 500

-27 500 -28 000 -29 200

-36 500 -37 900 -38 900

-149 500 -154 300 -158 000

15 500 16 000 16 400

12 12 12

-5 800 -6 200 -6 400

9 712 9 812 10 012

9 712 9 812 10 012



Underhåll och investeringar 2022 Falköpings Hyresbostäder AB

Underhållsplan 2022 Budget 2022 Budget 2021 Budget 2020

Underhållsåtgärder per fastighet inklusive ftx/radon-renoveringar och 

energisparåtgärder 70 027 68 682 58 487

(varav åtgärder inom Klimatinitiativet) (31 737) (40 402) (28 568)

- varav kostnadsförs 18 037 21 512 19 254

- varav aktiveras 51 990 47 170 39 233

Löpande samt förtida lägenhetsunderhåll (exvis vid byte lgh) 6 600 4 400 4 000

HLU 4 150 2 250 1 950

Övrigt löpande 0 0 1 000

SUMMA 80 777 75 332 65 437

varav i RR 28 787 28 162 26 204

varav i BR 51 990 47 170 39 233

Investeringsbudget 2022 (tkr)

Komponentutbyten 2022

Utbyte/uppdatering komponenter, större åtgärder framgår av nästa bild 51 990

Fordon

Fordon och arbetsmaskiner 975

SUMMA 52 965



Större planerade åtgärder (kkr)

Fönster- och fönsterdörrar  Kv.Vinkelhaken 5 000´

Värmesystem Kv. Vinkelhaken 2 600´

Stamrenovering och renovering bad Kv. Gumsen 12 000´

Takrenovering Kv. Läkaren 2 000´

Säkerhetsdörrar Kv. Blodboken Floby 1 200´

Fönster- och fönsterdörrar  Kv. Floberget Floby 1 800´

Boendesprinkler Vilskegården 5 000´

Fönster- och fönsterdörrar  Freden 14 o 16,  

Amaranten Stenstorp

4 000´

Värmesystem Amaranten 3 500´

Robotklippare 500´

Byte maskiner Tvättstugor, Bokningssystem 1 800´

Solceller 1 000´

Laddstolpar 500´



 1 (3) 
 

 
Arbetsordning för styrelsen i Fastighets AB Mösseberg 
 

Denna arbetsordning för styrelsen, som upprättats enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen (ABL) har antagits av 
styrelsen i Fastighets AB Mösseberg 2022-01-17 och gäller tills vidare. Styrelsen ska varje år anta en 
arbetsordning för styrelsen i syfte att klargöra och fastställa hur arbetet i styrelsen ska fördelas, styrelsens 
arbetsrutiner samt hur mötesordningen ska vara. Styrelsen ska också varje år anta en instruktion för 
verkställande direktör, VD, samt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. 

Styrelsen 
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall 
se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ansvar och 
tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan. 
 
Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och koncernens ekonomiska situation, som bl.a. 
avrapporteras kvartalsvis, så att styrelsen kan fullfölja den bedömningsskyldighet som följer av lag, 
noteringsregler och god styrelsesed. Styrelsen meddelar skriftliga instruktioner för när och hur sådana 
uppgifter ska samlas in och rapporteras till styrelsen. 

Ordföranden 
Ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på 
den. Ordförande ska se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt. 
 
Ordförande ska se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt 
när det behövs. Ordföranden skall kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det. 
 
Ordförande ska se till att ärenden som ska/bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen, är beredda 
på ett tillfredsställande sätt och att beslutsunderlagen tillställs samtliga styrelseledamöter. 
 
Ordförande ska se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling.  
 
Ordförande ska tillsammans med VD bevaka att styrelsens beslut verkställs på avsett sätt och i avsedd tid. 

Verkställande direktören, VD 
VD skall sköta bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD skall sörja för att 
bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett 
betryggande sätt.  
 
Styrelsen har utfärdat särskild instruktion om ansvar och befogenheter för VD i bolaget. 

Sammanträden 
Styrelsen skall sammanträda sex gånger årligen. Senast vid  årets sista sammanträde skall styrelsen 
fastställa sammanträdesdagar för det kommande året. 
 
Extra styrelsemöte skall hållas då VD eller styrelseledamot så begär. 
När anledning finns kan styrelsesammanträde hållas per telefon eller per capsulam. 
Kallelse till möten sker senast en vecka före mötet av VD på uppdrag av ordföranden. Till kallelsen skall 
fogas dagordning, beslutsunderlag, annat nödvändigt förberedelsematerial samt - om dessa inte 
underhand tillställts ledamöterna – protokoll från föregående möte plus anteckningar från 
presidieberedning. 
 
Ledamot som inte kan närvara ska snarast anmäla detta samt meddela sin suppleant.  



 

Suppleant som inte tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. 
 
Till styrelsemöten kan medarbetare kallas för föredragning eller sakkunnigbelysning av enskilda ärenden. 

Agenda 
Styrelsemöte skall följa nedanstående normala agenda för Fastighets AB Mösseberg, med möjlighet att 
göra tillägg för specifika frågor av trängande natur. 

 Mötets öppnande 

 Val av justeringsman 

 Protokoll från föregående möte  

 Anmälningar/information 

 Ekonomiska rapporter  

 Styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska situation samt kontrollmiljö 

 Beslutsärenden 

 Övriga frågor 

 Nästa sammanträde 

Beredning av ärenden 
Ärendena bereds av ordförande och VD i samråd. Anteckningar förs vid varje möte. VD och 
styrelseordförande beslutar i förkommande fall inom ram enligt VD-instruktionen och attestreglerna. 

Beslut och firmateckning 
Styrelsens beslut skall fattas med beaktande av krav på bl.a. jäv, underlag, genomarbetning, precision och 
ärendenas angelägenhetsgrad. För vissa beslut gäller särskilda bestämmelser om undertecknande, t.ex. i 
aktiebolagslag samt årsredovisningslag (2 kap. 7 §). 
 
Vid befarade avvikelser från planer m.m. som beslutats av styrelsen och särskilda händelser av särskilt 
väsentlig betydelse är det verkställande direktörens uppgift att ofördröjligen informera styrelsen eller i vart 
fall styrelsens ordförande för vidare handläggning. 
 
VD och styrelseordförande beslutar i förkommande fall inom ram enligt VD-instruktionen och 
attestreglerna. 
 
Firmateckning skall följa beslut på konstituerande styrelsemöte, innebärande att firma skall tecknas av två 
styrelseledamöter i förening alternativt av VD tillsammans med styrelseledamot. Dessutom skall VD alltid 
ha rätt att teckna firma för löpande förvaltningsåtgärder i enlighet med beslutade attestregler. 

Styrelsens bedömningsskyldighet 
Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 
 
I instruktion till VD samt instruktioner för ekonomisk rapportering har styrelsen preciserat VDs ansvar och 
uppgifter för att förse styrelsen med ändamålsenliga rapporter och andra underlag för styrelsens 
fullgörande av bedömningsskyldigheten, varigenom styrelsen kan ta del av bolagets väsentliga 
ekonomiska information. 
 
Styrelsen skall ta del av revisors rapporter i syfte att inhämta synpunkter och kommentarer till bolagets 
rapportering och styrelsens bedömningsunderlag. I anslutning till styrelsens sammanträde för att fastställa 
förslaget till årsredovisning skall bolagets revisor kallas att för styrelsen redovisa iakttagelser och 
bedömningar för revisionen av bolagets verksamhet inklusive styrelsens respektive VDs fullgörande av 
sina respektive skyldigheter. Detta kan också ske genom en skriftlig rapport från revisorn. 
 
Väsentliga inslag i styrelsens tillsyn av bolagets kontrollmiljö och kontrollarbete ingår i styrelsens 
bedömningsskyldighet och i styrelsens instruktion till VD om VDs ansvar och uppgifter. 



 

Protokoll 
Protokoll från styrelsemöten skall vara beslutsprotokoll, som inte distribueras till andra än 
styrelseledamöter, arbetstagarrepresentanter och revisorer. Protokollet skall efter justering av ordförande 
och en ledamot av styrelsen förvaras i original inlåst i arkiv liksom styrelsens medlemmar förvarar sina 
kopior på ett betryggande sätt. Protokollet skall utsändas digitalt senast två veckor efter sammanträdet 
och vara numrerat med löpande årsvis paragrafnumrering med start första mötet efter bolagsstämma. 
 
Styrelseledamots lojalitetsplikt innebär att ledamot är lojal med de beslut som styrelsen fattar. Varje 
ledamot har emellertid rätt att till protokollet foga avvikande mening. Vidare skall person- eller 
konkurrensskäl beaktas vid utformningen av protokoll för undvikande av skada för bolaget eller enskild 
person. 
 
Extern och intern information om styrelsebehandlade frågor skall ske med iakttagande av den sekretess 
som lagar och förordningar föreskriver. Bolaget omfattas av bestämmelserna i sekretesslagen avseende 
allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget, härutöver erinras styrelsens 
ledamöter och suppleanter om sin tystnadsplikt som följer av aktiebolagslagen. Styrelsens ordförande 
ansvarar för extern information från styrelsemöten om inte annat beslutats. 

 
Protokollet skall genom VD:s försorg förvaras brandsäkert. 

Arbetsordningen 
Styrelsen skall minst en gång per år pröva och fastställa sin arbetsordning. Därvid har styrelsen att särskilt 
beakta bl.a. följande: 

– erforderlig frekvens på styrelsesammanträden och andra förhållanden av betydelse för hur 
styrelsen fullgör sin uppgift inkl. eventuella suppleanters medverkan 

– uppgifter som beslutsmässigt förbehålls styrelsen 

– styrelseordförandens särskilda ansvar och uppgifter 

– eventuella styrelsekommittéers roll och uppgifter 

– ansvars- och uppgiftsfördelning mellan styrelse och VD 

– rapportrutiner som skall förse styrelsen med ändamålsenligt bedömningsunderlag 













RESULTATRÄKNING
tkr 2022-01-01 2023-01-01

2022-12-31 2023-12-31

BUDGET PROGNOS

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter 16 150 17 071

Övriga intäkter 0 0

16 150 17 071

Rörelsens kostnader

Drift- och underhåll -3 143 -2 000

Fastighetsskatt/-avgift -438 -540

Övriga externa kostnader -522 -550

Avskrivningar av materiella

 anläggningstillgångar -6 916 -7 395

-11 019 -10 485

Rörelseresultat 5 131 6 586

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 0 0

Räntekostnader -609 -620

Resultat efter finansiella poster 4 522 5 966



2024-01-01

2024-12-31

PROGNOS

17 242

0

17 242

-2 100

-540

-550

-7 395

-10 585

6 657

0

-650

6 007



Underhållsplan 2022
Alla belopp exkl. moms. 2022 2023

0010 Fiskarna

Byte fönster 1000

Målning fasader 4, 6, 8, 10 700

Hyresgästanpassningar 200 200

Asfaltering gårdsplan 6 - 8 800

Slukhål 50

Byte radiatorventiler + termostater 100

Takläckage 100

Verktadsgatan 4

Relining 800

Verkstadsgatan 6

Port Linus VVS 70

Entredörrar 80

Verkstadsgatan 8

Port Mössebergsbagaren 70

Entredörrar 80

Verkstadsgatan 10

Byte avstängningsventiler kallvatten 40

0012 Domkraften 7

Aspenäsvägen

0013 Ockularet 11

Sågaregatan 10

Sågaregatan 12

15 GreenLog

Väggar fläktrum 100

Ombyggnad ventilation 200

SUMMA 3590 1000 0

Komponenter 2000

Underhållskostnad 1590













Hotellfastigheter i Falköping AB

RESULTATRÄKNING
tkr 2022-01-01 2023-01-01 2024-01-01 2025-01-01

2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31

Budget Prognos Prognos Prognos

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter 1 510 1 630 1 680 1 720

1 510 1 630 1 680 1 720

Rörelsens kostnader

Drift- och underhåll -2 385 -700 -300 -300

Fastighetsskatt/-avgift -58 -62 -65 -65

Övriga externa kostnader -100 -120 -120 -130

Avskrivningar av materiella

 anläggningstillgångar -476 -869 -869 -869

Nedskrivning fastighet -2 408

-5 427 -1 751 -1 354 -1 364

Rörelseresultat -3 917 -121 326 356

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 0 0 0 0

Räntekostnader -36 -143 -136 -130

Resultat efter finansiella poster -3 953 -264 190 226

Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat

Resultat efter bokslutsdisp och skatt

Hyra inkl fastskatt 1160

Periodisering 0

Omshyra, uppskattad 350

1510



BALANSRÄKNING
tkr

Tillgångar BYTE K3

2022-12-31 2021-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 784 2 568

Summa anläggningstillgångar 12 784 2 568

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 31

Aktuella skattefordringar 48

Periodiseringsposter 420 161

420 240

Kassa och bank 500 3 057

Summa omsättningstillgångar 920 3 297

Summa tillgångar 13 704 5 865

Eget kapital och skulder
2022-12-31 2021-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 000 1 000

Reservfond 200 200

1 200 1 200

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 4 596 4 466

Årets resultat -3 953 130

643 4 596

Summa eget kapital 1 843 5 796

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 11 100 0

11 100 0



Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 500 0

Leverantörsskulder 140 1

Övriga skulder 60 53

Aktuella skatteskulder 0 0

Periodiseringsposter 25 16

725 70

Summa eget kapital och skulder 13 668 5 866

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga



Underhållsplan 2022
Alla belopp exkl. 

moms. Projektnummer Antagen budget UH 2022 Utfall Prognos Diff 2023 2024 2025 2026 + 5år Kommentarer

Renovering hotellrum 1 500 Golv, lister, foder, väggar

Renovering badrum 10 000

Golvmatta, klinker väggar, 
duschvägg, wc och handfat, 
golvbrunn

Armaturer korridorer

Fönsterbyte 2 300
Hotellrummen och bottenplan 
(konferens)

Renovering konferensrum 260 Helmålning och textilgolv

Ombyggnad kylrum 800 Underlag OFF22004

Laddstolpar 125 Anbud Bravida

Armaturer korridorer mm 100 100

Undercentral ombyggnad 100 100
Styrsystem 200

15 185 0 400 0 0 0 0



 1 (3) 
 

Arbetsordning för styrelsen i Hotellfastigheter i Falköping AB 
 

Denna arbetsordning för styrelsen har antagits av styrelsen i Hotellfastigheter i Falköping AB 2022-02-24 
och gäller tills vidare. Styrelsen ska åtminstone vartannat år anta en arbetsordning för styrelsen i syfte att 
klargöra och fastställa hur arbetet i styrelsen ska fördelas, styrelsens arbetsrutiner samt hur 
mötesordningen ska vara. Styrelsen ska också varje år ge instruktioner för den ekonomiska 
rapporteringen till styrelsen. Ekonomisk rapportering av balans och resultat skall ske kvartalsvis till 
styrelsen. 

Styrelsen 
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall 
se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ansvar och 
tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan. 
 
Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och koncernens ekonomiska situation, som bl.a. 
avrapporteras kvartalsvis, så att styrelsen kan fullfölja den bedömningsskyldighet som följer av lag, 
noteringsregler och god styrelsesed.  

Ordföranden 
Ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på 
den. Ordförande ska se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt. 
 
Ordförande ska se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt 
när det behövs. 
 
Ordförande ska se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen, är beredda på 
ett tillfredsställande sätt och att beslutsunderlagen tillställs samtliga styrelseledamöter. 
 
Ordförande ska se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling.  
 
Ordförande ska tillsammans med VD bevaka att styrelsens beslut verkställs på avsett sätt och i avsedd tid. 
 

Verkställande direktören, VD 
VD skall sköta bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD skall sörja för att 
bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett 
betryggande sätt. VDs ansvar och befogenheter följer av aktiebolagslagen. 

Sammanträden 
Styrelsen sammanträder normalt 1–2 gånger per år. Sammanträde hålls alltid i slutet av februari för att 
fastställa årsredovisning, budget, bolagsstyrningsrapport och uppföljning av ägardirektiv, därutöver kallas 
till styrelsemöte vid behov.  
 
Extra styrelsemöte skall hållas då VD eller styrelseledamot så begär. 
 
När anledning finns kan styrelsesammanträde hållas per telefon eller per capsulam. 
Kallelse till möten sker senast en vecka före mötet av VD på uppdrag av ordföranden. Ledamot som inte 
kan närvara ska snarast anmäla detta samt kalla sin suppleant. 
 
Styrelsesuppleant skall kallas till styrelsens sammanträden. 



 

 
Till styrelsemöten kan medarbetare kallas för föredragning eller sakkunnigbelysning av enskilda ärenden. 

Agenda 
Styrelsemöte skall följa nedanstående normala agenda för Hotellfastigheter i Falköping AB, med möjlighet 
att göra tillägg för specifika frågor. 

 Mötets öppnande 

 Val av justeringsman 

 Protokoll från föregående möte 

 Anmälningar/information 

 Ekonomiska rapporter enligt styrelsens instruktioner 

 Styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska situation 

 Beslutsärenden 

 Övriga frågor 

 Nästa sammanträde 
 
Ärendena bereds av ordförande och VD i samråd. Inför styrelsemöte skall nödvändigt förberedelsematerial 
inklusive föreslagen agenda sändas ut en vecka i förväg. 
Styrelsens beslut skall fattas med beaktande av krav på bland annat jäv, underlag, genomarbetning, 
precision och ärendenas angelägenhetsgrad. 
 

Protokoll 
Protokoll från styrelsemöten skall vara beslutsprotokoll, som inte distribueras till andra än 
styrelseledamöter och revisor. Protokollet skall efter justering av ordförande och en ledamot av styrelsen 
förvaras i original inlåst i arkiv liksom styrelsens medlemmar förvarar sina kopior på ett betryggande sätt. 
Protokollet skall utsändas senast 14 dagar efter sammanträdet och vara numrerat med löpande 
paragrafnumrering. 
 
Styrelseledamots lojalitetsplikt innebär att ledamot är lojal med de beslut som styrelsen fattar. Varje 
ledamot har emellertid rätt att till protokollet foga avvikande mening. Vidare skall person- eller 
konkurrensskäl beaktas vid utformningen av protokoll för undvikande av skada för bolaget eller enskild 
person. 
 
Extern och intern information om styrelsebehandlade frågor skall ske med iakttagande av den sekretess 
som lagar och förordningar föreskriver. Bolaget omfattas av bestämmelserna i sekretesslagen avseende 
allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget, härutöver erinras styrelsens 
ledamöter och suppleanter om sin tystnadsplikt som följer av aktiebolagslagen. Styrelsens ordförande 
ansvarar för extern information från styrelsemöten om inte annat beslutats. 

Styrelsens bedömningsskyldighet 
Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 
 
VD har ansvar för att förse styrelsen med ändamålsenliga rapporter och andra underlag för styrelsens 
fullgörande av bedömningsskyldigheten, varigenom styrelsen kan ta del av bolagets väsentliga 
ekonomiska information. Vid befarade avvikelser från planer med mera som beslutats av styrelsen och 
särskilda händelser av särskilt väsentlig betydelse är det verkställande direktörens uppgift att ofördröjligen 
informera styrelsen eller i vart fall styrelsens ordförande för vidare handläggning. 
 
Styrelsen skall ta del av revisors rapporter i syfte att inhämta synpunkter och kommentarer till bolagets 
rapportering och styrelsens bedömningsunderlag. 



 

Intern kontroll 
Styrelsen har ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter inkl. 
erforderlig kontroll. Väsentliga inslag i styrelsens tillsyn av bolagets kontrollmiljö och kontrollarbete ingår i 
styrelsens bedömningsskyldighet och i VDs ansvar enligt aktiebolagslagen. 

Investeringar 
Investeringar i materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar inklusive motsvarande 
leasingavtal till belopp som överskrider 500 tkr skall beslutas av styrelsen. Investeringar beslutas av 
styrelsen för varje enskilt ärende och sådant beslut får ej överskridas utan nytt styrelsebeslut. 

Firmateckning 
Firmateckning skall följa beslut på konstituerande styrelsemöte, innebärande att firma skall tecknas av två 
styrelseledamöter i förening alternativt av VD tillsammans med styrelseledamot. Dessutom skall VD alltid 
ha rätt att teckna firma för löpande förvaltningsåtgärder. 
 

 



Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer 1_3 

Ordförande 

... .. . 
Jonas avid---*sson 

Justerande 

Rolf Eriksson 

N\\\, MILJÖSAMVERKAN 

 ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-04 

Övriga närvarande 

Ajournering 

Stadshuset i Skövde, KS-salen, kl. 13.40-16.20 

Karola Svensson (C) ersätter Dan Gabrielsson (S) Falköping 
Pierre Rydén (S) Hjo 
Catarina Davidsson (C) Karlsborg 
Jonas Davidsson (S), ordförande Karlsborg 
Ulrica Johansson (C) ersätter Katarina Jonsson (M) Skövde 
Johan Ask (S) Skövde 
Rolf Eriksson (S) Tibro 
Per-Olof Andersson (M), vice ordförande Tibro 

Pelle Holmström, förbundschef 
Eleonor Daag, sekreterare 
Philip Segell, ordförande i Miljönämnden östra Skaraborg 
Anders Lundgren, andre vice ordförande i Milj önämnden östra Skaraborg 

Kl. 14.15-14.35 

Plats och tid 

Beslutande 

Utses att justera Rolf Eriksson 

ANSLAG 
Protokollet är justerat 

Organ Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg 
Sammanträdesdatum 2022-03-04 Anslagsdatum 2022-03- 07 

Överklagningstid t.o.m. 2022-03-  Ll 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Milj ösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde 

2 
2 

Eleonor Dårag 



MILJÖSAMVERKAN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-04 

Innehållsförteckning 

Årsredovisning för år 2021 3 
Omvärldsbevakning och analys inför åren 2023-2025 4 
Information 5 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2 



MILJÖSAMVERKAN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-04 

Dir § 1 Dnr 2021-8583 

Årsredovisning för år 2021 

Beslut 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar att godkänna 
årsredovisningen för år 2021. 

Direktionen beslutar att behandla frågan om ansvarsfrihet för Miljönämnden östra 
Skaraborg och dess förtroendevalda för år 2021 på ett extra sammanträde kl. 16 
den 8 mars 2022, och därefter överlämna årsredovisningen till 
medlemskommunernas fullmäktige. 

Redogörelse för ärendet 

Milj önämnden östra Skaraborg beslutade den 23 februari 2022 (MN § 7) att 
överlämna årsredovisningen för år 2021 till direktionen och till revisionen för 
granskning. 

Direktionen har inte fått någon revisionsberättelse innan sammanträdet och har 
därmed inte något underlag för att besluta om ansvarsfrihet för miljönämnden. 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-02-25 
Miljönämndens beslut, MN § 7, 2022-02-23 med bilaga, Årsredovisning 2021 

Bilaga 

Årsredovisning 2021 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

'719 ek'Lv- 
3 



MILJÖSAMVERKAN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-04 

Dir § 2 Dnr 2022-92 

Omvärldsbevakning och analys inför åren 2023-2025 

Beslut 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg beslutar att ställa sig bakom 
milj önämndens omvärldsbevakning inklusive analys inför åren 2023-2025. 

Redogörelse för ärendet 

Enligt direktionsriktlinjen för planering ska miljönämnden genomföra en 
omvärldsbevakning som ska redovisas för direktionen. Omvärldsbevakningen är 
ett underlag inför arbetet med strategisk plan och budget för åren 2023-2025. Den 
är en viktig del i det fortsatta planeringsarbetet, i behovsutredningen och de övriga 
stegen i miljönämndens planeringsprocess. 

Analysen är strukturerad efter kommunalförbundets fyra perspektiv: tillsyn och 
kontroll, kund, medarbetare och finansiering. 

Den 23 februari 2022 beslutade Miljönämnden östra Skaraborg att föreslå 
direktionen att ställa sig bakom genomförd omvärldsbevakning och analys 
(MN § 10). 

Beslutsunderlag 

Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2022-02-25 
Miljönämndens beslut, MN § 10,2022-02-23 med bilaga, Omvärldsbevakning 

och analys 2023-2025 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

(47_ 

4 



MILJÖSAMVERKAN 

ÖSTRA SKARABORG 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-04 

Dir§ 3 

Information 

a) Internkontrollrapport samt uppföljning av milj ömålen 2021 
(dnr 2021-195) 

b) Tillsyns- och kontrollplan för år 2022 (dnr 2021-5002) 

c) Uppdrag från direktionen till förbundschefen (dnr 2020-1536) 

d) Reglering av avgifter med anledning av byte av modell för taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (dnr 2021-4888) 

e) Test av att Skövde kommuns kontaktcenter tar hand om Miljösamverkans 
kundtjänst 

f) Översyn av Miljösamverkans styrdokument 

g) Miljösamverkans uppdrag — gränsdragning mellan miljönämndens och 
kommunernas ansvarsområden 

h) Uppdrag från direktionens ordförande till förbundschefen att se över 
förbundsordningen med avseende på arvoden och ersättning till 
förtroendevalda 

i) Nästa ordinarie sammanträde: tisdag 14 juni, på distans 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

5 



Anmälda delegationsbeslut

Kommunstyrelsen, 2022-03-16

Dokumentid Diarienr Datum Beskrivning Handläggare

88834 202200054 2022-02-01 Avtal med MSB avseende autentisering av personer som ska få
incidentrapporteringskonton enligt NIS-förordningen

Peder Samuelsson

89049 202100103 2022-02-16 Avtal om jordbruksarrende för Friggeråker 25:8 med flera Lolita Dikanda

89060 202200021 2022-02-16 Ordförandebeslut gällande ansökan från Tomtens IF om kommunstrategiskt bidrag med
anledning av merkostnader i samband med installering av nytt avlopp

Adam Johansson

89063 202200095 2022-02-16 Adressättning för fastigheten Karlavagnen 5 Mikael Carp

89067 202200099 2022-02-17 Avtal med privatperson om jordbruksarrende på del av fastigheten Alvared 4:164 Lolita Dikanda

89068 202100534 2022-02-17 Avtal med Falköpings tennisklubb om lägenhetsarrende på del av fastigheten
Fredriksberg 1:8

Lolita Dikanda

89109 2022-02-22 Adressättning för fastigheten Marka 7:8 Mikael Carp

89110 202200104 2022-02-22 Adressättning för fastigheten Marka 7:8 Mikael Carp

89131 202200111 2022-02-24 Avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Tåstorp 7:7 Lolita Dikanda

89132 202200113 2022-02-24 Avtal gällande benefik nyttjanderätt på fastigheten Friggeråker 25:8 med flera Lolita Dikanda

89136 202200112 2022-02-24 Avtal om jordbruksarrende för del av fastigheten Friggeråker 25:8 Lolita Dikanda

89146 202200115 2022-02-28 Avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Tåstorp 7:7 Lolita Dikanda

89147 202200114 2022-02-28 Avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Alvared 4:164 Lolita Dikanda

89168 202000483 2022-03-02 Avtal om förlikning mellan Falköpings kommun och Guidemakaren i Borås AB om
Falköpings kommunguide

Edvin Ekholm

89173 202200031 2022-03-03 Avtal om jakträtt på del av fastigheten Alvared 4:164 Lolita Dikanda

89199 202200129 2022-03-07 Avtal om jordbruksarrende på del av fastigheten Ambjörntorp 2:4 med flera Lolita Dikanda

89273 202200131 2022-03-08 Adressättning för fastigheten Hornborga 30:6 Mikael Carp

89286 202200134 2022-03-07 Servitut gällande vatten- och avloppsanläggning för fastighet Falevi 7:2 Alexander Järkeborn
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